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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: «Λογιστική υποστήριξη
Φ.∆.»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Οργάνωση της λειτουργίας της
Προστατευόµενης Περιοχής Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και
Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισής της»

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ο Φορέας υλοποίησης
Το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευµένων περιοχών Natura 2000
δηµιουργήθηκε για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας 92/43/EOK «για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας», η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την Κοινή
Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998. Η δηµιουργία του θα συµβάλει
στην αποτελεσµατικότερη προστασία των απειλούµενων ειδών και των
ενδιαιτηµάτων και θα αποτελέσει το βασικό µέσο για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας και την γενικότερη προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από τις Ειδικές Ζώνες
∆ιατήρησης σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK και από τις Ζώνες Ειδικής
Προστασίας για τα πουλιά σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (όπως
τροποποιήθηκε µε την 147/09) για την προστασία των πουλιών.
Για ορισµένες από τις περιοχές αυτές έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης
µε βάση τους Νόµους 2742/1999 και 3044/2002. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης
Καρπάθου - Σαρίας έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης της
προστατευόµενης περιοχής της Βόρειας Καρπάθου και της Σαρίας.
Για την υλοποίηση δράσεων διατήρησης και διαχείρισης της
προστατευόµενης περιοχής, ο Φορέας ∆ιαχείρισης έχει ορισθεί ως τελικός
δικαιούχος του έργου «Οργάνωση της λειτουργίας της Προστατευόµενης
Περιοχής Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα
∆ιαχείρισής της» η χρηµατοδότηση του οποίου καλύπτεται από πιστώσεις
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 20072013», Κωδικός Προτεραιότητας 51 – «Προώθηση Βιοποικιλότητας και
Φυσικής Προστασίας» του Άξονα Προτεραιότητας 9 – «Αειφόρος
Ανάπτυξης και ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
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1.2 Το Έργο «Οργάνωση της λειτουργίας της Προστατευόµενης Περιοχής
Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισής της»
Το έργο «Οργάνωση της λειτουργίας της Προστατευόµενης Περιοχής
Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισής της»
µε κωδικό ΟΠΣ 303137, συνολικής δηµόσιας δαπάνης 2.494.017,27 ευρώ
έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» (Άξονα
Προτεραιότητας 9 – «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» µε Θεµατική Προτεραιότητα 51 – «Προώθηση
Βιοποικιλότητας & Φυσικής Προστασίας»). Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα χρηµατοδοτήσει το έργο σε ποσοστό 80% της συνολικής και
τελικής επιλέξιµης δαπάνης του, ενώ το υπολειπόµενο ποσό της
συνολικής και τελικής επιλέξιµης δαπάνης του έργου θα καλυφθεί από
εθνικούς πόρους. Η αρµόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των πόρων του
προγράµµατος είναι η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας προκηρύσσει τον ∆ιαγωνισµό
αυτό µε βάση την απόφαση 3/22-3-2011 της 39ης συνεδρίας του
∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) του, που πραγµατοποιήθηκε στις
22/03/2011.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.1 Βασικοί Ορισµοί
Αντικείµενο: Το αντικείµενο του διαγωνισµού αφορά
υποστήριξη για το έργο «Λογιστική υποστήριξη Φ.∆.».

τη

νοµική

Ενδιαφερόµενος: Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή
ένωση ή κοινοπραξία αυτών που προτίθεται να λάβει µέρος στην
παρούσα διαδικασία.
Υποψήφιος Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει Προσφορά.
Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόµενος που τελικά κα επιλεγεί για την εκτέλεση του
Έργου.
Αναθέτουσα Αρχή: Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας που
εδρεύει στην Όλυµπο Καρπάθου και προκηρύσσει αυτόν το διαγωνισµό
δυνάµει της υπ' αριθµ. 3/22-3-2011 απόφασης του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου.
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Αρµόδιο όργανο Αναθέτουσας Αρχής: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας.
Εκπρόσωπος: Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την
προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν
υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την
αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Προσφέροντος ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον
Προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη
της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο,
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει ως
υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας
Αρχής µε τον Προσφέροντα και τον οποίο (ορισµό) το πρόσωπο αυτό
αποδέχεται. Αντίκλητος µπορεί να οριστεί και ο Εκπρόσωπος του
Προσφέροντος.
Αρµόδιος επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής: Ο κ. Γκόργκας Αλέξιος,
µε αναπληρώτρια την κα. Πακάκη Βικτωρία, που παρέχουν σχετικές µε το
διαγωνισµό πληροφορίες (τηλ. 2245051010 / 2245051336, φαξ
2245051013 / 2245051396, e-mail foreaska@gmail.com).
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών (5
Μελή): Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο
συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό µε την υπ' αριθµ. 4/22-3-2011
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής και
λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.
Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (5 Μελή): Το αρµόδιο για την
αξιολόγηση των ενστάσεων συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής,
το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της υπ' αριθµ. 4/22-3-2011 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής.
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (5 Μελή): Οµάδα
προσώπων, ορισµένη από την υπ' αριθµ. 4/22-3-2011 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει την ευθύνη
για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και την παραλαβή
των παραδοτέων στοιχείων από τον Ανάδοχο.
Προϋπολογισµός Έργου: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως
πιθανή δαπάνη για την παροχή των προκηρυσσόµενων Υπηρεσιών. Η
δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που
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µπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν την
εκτιµώµενη δαπάνη απορρίπτονται.
Προκήρυξη: Το παρόν κείµενο, στο οποίο αποτυπώνονται οι όροι και τα
ζητούµενα για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό, καθώς και οι απαιτήσεις
υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί.
Προσφορά: Η προσφορά που κα υποβάλλει ο κάθε Ενδιαφερόµενος, στο
πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την
οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την εκτέλεση του
Έργου.
Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης.

2.2. Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού η διενέργεια του οποίου εγκρίθηκε
δυνάµει της 3/22-3-2011 απόφασης της 39ης συνεδρίας του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, είναι οι Υπηρεσίες Λογιστικής υποστήριξης του Φ.∆. που
περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών
Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι περιοχή διαχείρισης του
Φορέα ∆ιαχείρισης η οποία ορίζεται ως η προστατευόµενη περιοχή της
Βόρειας Καρπάθου και Σαρίας.

2.4 Χρονοδιάγραµµα
Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών ανέρχεται από την
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης έως τη λήξη της προγραµµατικής
περιόδου, ήτοι µέχρι τις 31-12-2015.
Με
την
κατακύρωση
των
Υπηρεσιών,
οριστικοποιείται
το
χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου και τυχόν
παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την επιφύλαξη των όσων
αναφέρονται στη Σύµβαση που θα υπογραφεί.
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Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των Υπηρεσιών, µετά την όποια παράταση
ή µετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των
απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

2.5 Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση
Ο προϋπολογισµός του Υποέργου «Λογιστική υποστήριξη Φ.∆.»
ανέρχεται σε 62.100,00 ευρώ περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (δηλαδή,
52.164,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α). Η παροχή υπηρεσιών λογιστικής
υποστήριξης θα χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Έργου «Οργάνωση της
λειτουργίας της Προστατευόµενης Περιοχής Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου
και Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισής της». Το έργο έχει εγγραφεί στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2011, στη ΣΑΕΠ 067/8,
Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Α.Π. 6029∆Ε8416/10-02-2011, µε κωδικό 2011ΕΠ06780000.
Συγκεκριµένα, ποσοστό 80% του προϋπολογισµού του Έργου προέρχεται
από Κοινοτικά κονδύλια, ενώ το υπόλοιπο 20% θα καλυφθεί από εθνικούς
πόρους. Ο φορέας χρηµατοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης & Νήσων
Αιγαίου.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
3.1 Κανονιστικό πλαίσιο
Ο παρών διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που
διέπει την Αναθέτουσα Αρχή και, αναλογικά και συµπληρωµατικά, µε τις
παρακάτω διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί δηµοσίων
συµβάσεων:
- Νόµος 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 247/1995), όπως ισχύει,
- Νόµος 2522/1997 "∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και
υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ" (ΦΕΚ Α' 178/1997),
όπως ισχύει, (για υπηρεσίες που εµπίπτουν στα όρια της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ),
- Προεδρικό ∆ιάταγµα 60/2007 σχετικά µε την "Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
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υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005", (ΦΕΚ Α' 64/2007),
- Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 "για το
συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της
σύναψης συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων" (ΕΕ
αριθµ. L 395 της 30.12.1989, σελ. 33), όπως ισχύει, (για υπηρεσίες που
εµπίπτουν στα όρια της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ),
- Τα άρθρα 35 παρ. 1 και 36 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 346/1998
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο,
σχετικά µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, έργων και
υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992" (ΦΕΚ Α' 230/1998),
- Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/2007 σχετικά µε τον "Κανονισµό Προµηθειών
∆ηµοσίου", (ΦΕΚ Α' 150/2007), το οποίο εφαρµόζεται συµπληρωµατικά
στον τοµέα των υπηρεσιών,
- Νόµος 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- Την υπ' αριθµ. 6413/23.12.2010 απόφαση περί ένταξης της Πράξης
«Οργάνωση
της
λειτουργίας
της
Προστατευόµενης
Περιοχής
Οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισής της»
στον Κωδικό Προτεραιότητας 51 – «Προώθηση Βιοποικιλότητας και
Φυσικής Προστασίας» του Άξονα Προτεραιότητας 9 – «Αειφόρος
Ανάπτυξης και ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π.
Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013,
- Την υπ' αριθµ. 3/22-3-2011 απόφαση της 39ης συνεδρίας του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάµει της οποίας
εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και τους
όρους της παρούσας Προκήρυξης και οποιαδήποτε τροποποίηση
αυτών, η οποία θα γνωστοποιείται στους υποψηφίους όπως
προσδιορίζεται κατωτέρω.
- Τους όρους που περιέχονται στην
οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών.

παρούσα

Προκήρυξη

και
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3.2 Γενικές Αρχές
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό
γίνεται επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και
τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν
την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε
όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της
Προκήρυξης.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, είναι αόριστες
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς
Προκήρυξη ή/και αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές
απορρίπτονται.

του
και
την
και

3.3 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που έχουν άδεια ασκήσεων επαγγέλµατος λογιστή-φοροτεχνικού Α τάξης
(Π.∆. 340/1998) και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997.
Οι υποψήφιοι που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να δηλώσουν τα
ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που θα είναι
υπεύθυνα για την παροχή των Υπηρεσιών.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή/και κοινοπραξίες
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007. Επισηµαίνεται
ιδιαίτερα ότι:
• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό
συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας στην παροχή των
Υπηρεσιών και το ειδικό µέρος των Υπηρεσιών µε το οποίο αυτό θα
ασχοληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο νόµιµος εκπρόσωπος
κάθε µέλους και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό επί του
Συµβατικού Τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της ένωσης /
κοινοπραξίας.
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• Ότι στην προσφορά θα δηλώνεται ένα µέλος της ένωσης /
κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
µελών της ένωσης / κοινοπραξίας (project leader).
• Ότι όλα τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση
της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου.
• Ότι η απαίτηση για προϋπηρεσία στα αντικείµενα που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο καλύπτεται από ένα τουλάχιστον µέλος
της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Επισηµαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που
συµµετέχει στο διαγωνισµό αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, δεν µπορεί, επί ποινή αποκλεισµού, να µετέχει σε περισσότερες
από µια προσφορές.
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη
νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε
περίπτωση που η παροχή του προκηρυσσοµένου µε την παρούσα
Έργου κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική
εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση ή κοινοπραξία να
περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση ή κοινοπραξία, στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, εάν οι
συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη
της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως
έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και
όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα
εναποµείναντα µέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και
θα αποφασίσει σχετικά.
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3.4 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής
Να έχει επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε φορέα του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

3.5 Αποκλεισµός ∆ιαγωνιζόµενου
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι δεν πληρούν
παραγράφων 3.3 και 3.4.

τις

προϋποθέσεις

των

προηγουµένων

(β) Όσοι δεν προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των παρ. 1.1
και 1.2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
(γ) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από δηµόσιους διαγωνισµούς οι
οποίοι προκηρύχτηκαν από ∆ηµόσια Υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε.
του ∆ηµοσίου Τοµέα διότι δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους
υποχρεώσεις.
(δ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις.
(ε) Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα
τουλάχιστον µέλος τους.
(στ) Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές
διατάξεις της παρούσας.

4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την
παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που κατατίθενται µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής είναι εκπρόθεσµες και δεν
παραλαµβάνονται.
Οι προσφορές πρέπει να:
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i. Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
και να φέρουν την
υπογραφή του Προσφέροντος ή του Εκπροσώπου του.
ii. Αναγράφουν τη συνολική τιµή της προσφοράς αριθµητικώς και
ολογράφως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
iii. Είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις,
προσθήκες, κ.λπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και
µονογεγραµµένες από τον Προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών κατά
τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει
ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Προσφορά
απορρίπτεται όταν περιέχει διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης των Προσφορών.
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται
συντοµογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι
υποχρεωτικό για τους Προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα,
συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση
της έννοιάς τους.
Έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας
µεταξύ της µετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο.

4.2. Παραλαβή Προκήρυξης & Αίτηση – Παροχή διευκρινήσεων
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στον Αρµόδιο Επικοινωνίας
της Αναθέτουσας Αρχής όσο διάστηµα διαρκεί το δικαίωµα υποβολής
προσφορών και να παραλαµβάνει το πλήρες κείµενο της Προκήρυξης
κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και κατά τις ώρες 10 π.µ. - 2 µ.µ.
Τα έγγραφα (τεύχη) του διαγωνισµού αποστέλλονται και ταχυδροµικώς
από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην Όλυµπο Καρπάθου,
αρµόδιος υπάλληλος Γκόργκας Αλέξιος ή Πακάκη Βικτωρία (τηλ:
2245051336 / 2245051010), µέσα σε έξι εργάσιµες µέρες από την
ταχυδροµική παραλαβή της αίτησης των ενδιαφεροµένων και πριν από
την 12/05/2011 (6 εργάσιµες ηµέρες πριν την λήξη της προθεσµίας
υποβολής προσφορών για τον διαγωνισµό) που αποτελεί την
καταληκτική ηµεροµηνία παροχής των συµβατικών τευχών της
προκήρυξης µετά των παραρτηµάτων τους. Η αίτηση πρέπει να
περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυµία, διεύθυνση,
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τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα
προσώπου επαφής), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση
της πλήρη καταγραφή όσων παρέλαβαν τη Προκήρυξη για την
αποστολή πρόσθετων εγγράφων, µεταβολών ή διευκρινήσεων ή/και την
εξακρίβωση του δικαιώµατος συµµετοχής. Επισηµαίνεται ότι η επίσηµη
παραλαβή των εγγράφων της Προκήρυξης είναι απαραίτητη για τη
συµµετοχή του ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας, αρκεί η παραλαβή της Προκήρυξης από οποιοδήποτε
µέλος αυτής. Επίσης, επιτρέπεται η συµµετοχή εταιρείας συνδεδεµένης,
κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύµων
Εταιρειών" (ΦΕΚ Α'37), µε εκείνη που παρέλαβε την Προκήρυξη.
Προσφορές των οποίων δεν έχει προηγηθεί παραλαβή της παρούσας
µέσω της ανωτέρω αναφερόµενης διαδικασίας δεν θα αποσφραγίζονται
και θα επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε
διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα
το
σύνολο
των
όρων
που
περιέχονται
στην
Προκήρυξη
περιλαµβανοµένων των Παραρτηµάτων της.
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται, µέσα σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη
πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό
αριθµό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να
το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο
πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε
το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της
Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την
Αναθέτουσα Αρχή συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης έως την 12/05/2011 (6
εργάσιµες ηµέρες πριν την λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών
για τον διαγωνισµό). Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστέλλει έγγραφη
απάντηση σε όλους τους υποψηφίους, συνολικά για όλες τις διευκρινίσεις
που έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για τη λήξη υποβολής των προσφορών.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

4.3. Τόπος – Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους, µη εξαρτώµενη
από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή,
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στην Όλυµπο Κάρπαθου, µέχρι την 20/05/2011 και ώρα Ελλάδος 12:00,
(καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού). Προσφορά µπορεί να
υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που απευθύνεται στην
Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές υποβληθούν κατά τον τρόπο αυτό
θα ληφθούν υπόψη εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την
20/05/2011 και ώρα Ελλάδος 12:00. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω
τρόπο.
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την ως άνω ηµέρα και ώρα ή οι
οποίες, αν και ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα
Αρχή µετά την ως άνω ηµέρα και ώρα, δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν και
θα θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθείσες.
Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών θα τις αποσφραγίσει
ενώπιον των Προσφερόντων ή των Εκπροσώπων τους, την 20/05/2011
και ώρα Ελλάδος 18:00, σύµφωνα µε το άρθρο 5.1 της παρούσας
Προκήρυξης.
Σηµείωση: Η προθεσµία διενέργειας του διαγωνισµού δεν πρέπει να είναι
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της, όταν δεν απαιτείται δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως στην παρούσα προκήρυξη (άρθρο 10
παρ. 1 Π.∆. 118/2007).

4.4. Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για τρεις (3)
µήνες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας του
διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο από
τον παραπάνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς των
προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
παραπάνω οριζόµενο.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13
του Π.∆. 118/2007.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η
Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους
Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε
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τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη
παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, εάν αυτές
δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η
Κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός την
αποδεχθεί.
Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά
τους ή µέρος αυτής µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η
προσφορά ή µέρος αυτής αποσυρθεί, ο διαγωνιζόµενος υπόκειται στις
παρακάτω κυρώσεις:
(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
(β) Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή
δικαστική ενέργεια.

4.5. Εναλλακτικές Προσφορές
Αντιπροσφορές, υποβολή περισσοτέρων της µίας προσφοράς ή
εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του
διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες.

4.6. Μερική Υποβολή Προσφορών
Προσφορές οι οποίες αφορούν µέρος των προκηρυσσόµενων
Τµηµάτων µε την παρούσα Υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται σύµφωνα µε το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
της
παρούσας
Προκήρυξης.
Στην προσφορά πρέπει απαραίτητα να δηλώνει ο Προσφέρων ότι έλαβε
γνώση των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των Παραρτηµάτων
της, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Προσφορές
που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, ουσιώδεις αποκλίσεις
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από τους όρους της Προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες
αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
Προσφορών έχει το δικαίωµα αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από
τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων ή/και συµπληρωµατικών
στοιχείων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση
αυτή
η
παροχή
των
συγκεκριµένων
διευκρινίσεων
ή/και
συµπληρωµατικών στοιχείων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και
δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις θα παραδίδονται
εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης
των Προσφορών εντός της προθεσµίας που αυτή θα ορίζει κατά
περίπτωση, ενώ, από τις διευκρινίσεις που δίδονται από Προσφέροντες
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν.

5. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή
αποσταλεί
και
παραληφθεί
γίνεται
δηµόσια, παρουσία των
Προσφερόντων που υπέβαλαν προσφορά ή των Εκπροσώπων τους,
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
Προσφορών .
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
Προσφορών, αρµόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των
προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η
αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά των
παρ. 1.1 & 1.2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και
τις δηλώσεις ορισµού αντικλήτου και αποδοχής αυτού, καθώς και ο
φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
Προσφορών όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς κατά φύλλο, παρουσία των Προσφερόντων ή των
Εκπροσώπων τους. Ο Υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών. Η
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
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Προσφορών καταγράφει τους Προσφέροντες σε πρακτικό παραλαβής
και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, σε κλειστές
συνεδριάσεις της, ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών των παρ. 1.1 & 1.2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και των δηλώσεων ορισµού αντικλήτου και
αποδοχής αυτού και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε
πρακτικό της, το οποίο αποστέλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης της
διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου
των δικαιολογητικών ανακοινώνονται στους Προσφέροντες εγγράφως.
3. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
Προσφορών προβαίνει, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των Τεχνικών
Προσφορών των διαγωνιζοµένων οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν κατά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών ως ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου των Τεχνικών Προσφορών και της αξιολόγησής τους σύµφωνα
µε την παράγραφο 5.2 σηµείο 1 κατωτέρω, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών προχωρεί στη σύνταξη
πρακτικού στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, το
οποίο διαβιβάζει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής για
την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής
αξιολόγησης.
Τα
αποτελέσµατα
της
τεχνικής
αξιολόγησης
ανακοινώνονται στους συµµετέχοντες εγγράφως .
4. Οι Υποφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
Προσφορών µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας
τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. Η αποσφράγιση
γίνεται σε ηµεροµηνία, ώρα και τόπο που θα γνωστοποιηθεί στους
Προσφέροντες που δικαιούνται να παρίστανται στην αποσφράγιση των
Οικονοµικών Προσφορών, µε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, που θα
τους αποσταλεί µε fax ή έγγραφο τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες προ της
ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι Οικονοµικές Προσφορές. Οι
Υποφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων,
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται, πριν την
αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών, στους Προσφέροντες από
την Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης των Προσφορών, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του
περιεχοµένου των Οικονοµικών Προσφορών και της οικονοµικής
αξιολόγησης σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2 σηµείο 2 κατωτέρω,
κατατάσσει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά
του τελικού βαθµού που προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2
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σηµείο 3 κατωτέρω και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφονται τα
αποτελέσµατα της οικονοµικής αξιολόγησης και η τελική συγκριτική
κατάταξη των Προσφερόντων. Το πρακτικό αυτό, µαζί µε τα πρακτικά και
όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, υποβάλλεται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση σχετικής
απόφασης έγκρισης και της Κατακύρωσης. Η απόφαση έγκρισης της
συγκριτικής κατάταξης των Προσφερόντων ανακοινώνεται σε αυτούς
εγγράφως.
Σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, τα πρακτικά, οι συγκριτικοί πίνακες και
κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισµού υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής σε 3 (τρία) αντίτυπα.

5.2 Κριτήρια Αξιολόγησης και ∆ιαδικασία Βαθµολόγησης
Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
Προσφορών.
Για την επιλογή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση,
αριθµητική βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού της κάθε
προσφοράς, µε βάση τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που θα
υποβάλουν οι Προσφέροντες νόµιµα και σύµφωνα µε τους όρους της
Προκήρυξης.
Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη µε βάση τον τελικό βαθµό που
θα λάβει η κάθε προσφορά θα γίνει µε κριτήρια και µεθοδολογία που
αναλύονται ως ακολούθως:
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας Προκήρυξης, βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται
τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση των
τεχνικών στοιχείων των προσφορών εκείνων που κρίθηκε ότι είναι τυπικά
αποδεκτές.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από
τα επόµενα στάδια αξιολόγησης.

1. Τεχνική Αξιολόγηση
α. Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βαθµολόγηση των
κριτηρίων, συµφώνως προς τον κατωτέρω πίνακα:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1

1.1
1.2

Πληρότητα και Αρτιότητα της Εκτίµησης
Γενικού και Ειδικού Αντικειµένου των
Υπηρεσιών
Σαφήνεια Αντίληψης Αντικειµένου των
Υπηρεσιών και Ολοκληρωµένη Κατανόηση
Απαιτήσεων
Μεθοδολογική Προσέγγιση Παροχής
Υπηρεσιών
Συνολική Βαθµολογία ΤΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
100

50
50
100

Το κριτήριο "Πληρότητα και Αρτιότητα της Εκτίµησης του Γενικού και
Ειδικού Αντικειµένου των Υπηρεσιών" περιλαµβάνει τις δύο κάτωθι υποενότητες:
1.1 Σαφήνεια Αντίληψης Αντικειµένου των Υπηρεσιών και Ολοκληρωµένη
Κατανόηση των Απαιτήσεων: αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον
οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει τις Υπηρεσίες. Ιδιαίτερη
έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των τιθέµενων απαιτήσεων.
1.2 Μεθοδολογική Προσέγγιση Παροχής των Υπηρεσιών: Αναλυτική
περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης, µε αναλυτική περιγραφή της
τεχνογνωσίας και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.
β. Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους
100 βαθµούς. Η συνολική βαθµολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει από το
άθροισµα των βαθµολογιών των επιµέρους κριτηρίων.
γ. Η συνολική βαθµολογία για κάθε επιµέρους κριτήριο κυµαίνεται από
100 έως 120 βαθµούς, όπως ορίζεται παρακάτω:
• καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι ελάχιστες απαιτήσεις της Προκήρυξης, (υποχρεωτικές)
• αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις της Προκήρυξης.
Η απόκλιση κάλυψης υποχρεωτικών όρων καθώς και η υπερκάλυψη
υποχρεωτικών ή προαιρετικών όρων θα εξετάζεται ανά κριτήριο και θα
τεκµηριώνεται λεπτοµερώς.
δ. Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής αξιολόγησης (ΤΑ) του
διαγωνιζοµένου προκύπτει ως άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών
των κριτηρίων του παραπάνω πίνακα.
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ε. Η βαθµολόγηση εκάστου των κριτηρίων γίνεται σε ακέραιες µονάδες.
στ. Συνολική βαθµολογία ΤΑ ενός διαγωνιζοµένου µικρότερη από 100
µονάδες συνεπάγεται απόρριψη του διαγωνιζοµένου και αποκλεισµό από
την περαιτέρω διαδικασία.

2. Οικονοµική αξιολόγηση
α. Έκαστος διαγωνιζόµενος βαθµολογείται για την οικονοµική του
προσφορά µε τον τύπο:
ΟΑ = ΧΟΠ x 100
ΟΠ∆
Όπου:
ΟΑ = Βαθµολογία οικονοµικής προσφοράς διαγωνιζοµένου
ΧΟΠ = Χαµηλότερη οικονοµική προσφορά µεταξύ όλων των
διαγωνιζοµένων
ΟΠ∆ = Οικονοµική προσφορά διαγωνιζοµένου
β. Η βαθµολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.

3. Συνολική αξιολόγηση
α. Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζοµένου υπολογίζεται µε
τον τύπο:
Β = 0,70 (ΤΑ) + 0,30 (ΟΑ)
Όπου:
Β = Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης του διαγωνιζοµένου
ΤΑ = Η βαθµολογία της τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζοµένου
ΟΑ = Η βαθµολογία της οικονοµικής αξιολόγησης του διαγωνιζοµένου
β. Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω
τύπο µε ακρίβεια ενός δεκάτου της µονάδας.
γ. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος που θα λάβει το µεγαλύτερο
τελικό βαθµό αξιολόγησης Β.
δ. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ των διαγωνιζοµένων, ο ανάδοχος
αναδεικνύεται µε κλήρωση.
Αυτονόητα, δεν θα πραγµατοποιηθεί βαθµολόγηση για προσφορές που
δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισµού.
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5.3 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Γνωστοποίηση Αποτελεσµάτων
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας
από οικονοµική άποψη προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 5.2 ανωτέρω.
Η Κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η ανακοίνωση της Κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεχθέντα
Ανάδοχο. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο
(Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τους υποψηφίους
που αποκλείσθηκαν.

5.4 Ενστάσεις
Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίου σε
αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την Κατακύρωση
επιτρέπεται ένσταση ή προσφυγή για τους λόγους και µε τη διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆.118/2007.
Οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι Προσφέροντες θα πρέπει
απευθύνονται προς την

να

Επιτροπή Ενστάσεων, σηµειώνοντας ότι αφορούν ένσταση για τον εν
λόγω διαγωνισµό και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας
Αρχής στην Όλυµπο Καρπάθου.
Επίσης, επιτρέπεται προσφυγή για τους λόγους και µε τη διαδικασία και
του άρθρου 4 του Ν. 2522/97, αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, εντός δέκα (10)
ηµερών αφότου έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της παράνοµης
πράξης ή παράλειψης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή
κατά αυτής ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (προδικαστική προσφυγή).
Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση
ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου, χωρίς την
άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά µέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα, εντός δέκα
πέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει
άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της
προσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος, εντός δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή
σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, µπορεί να ασκήσει αίτηση
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ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής
ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου.

5.5 Ακύρωση του ∆ιαγωνισµού
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, διατηρεί
το δικαίωµα:
(α) να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
(β) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του
µε τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης
(γ) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού οι
συµµετάσχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για
οποιοδήποτε λόγο.

6. Η ΣΥΜΒΑΣΗ
6.1 Κατάρτιση & Υπογραφή της Σύµβασης
Ο Προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
κοινοποίηση σε αυτόν της ανακοίνωσης της Κατακύρωσης, να
υπογράψει τη Σύµβαση, προσκοµίζοντας, ταυτόχρονα, τα παρακάτω
στοιχεία:
(α) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή ένωση ή
κοινοπραξία προσώπων, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου
που θα υπογράψει τη Σύµβαση.
(β) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, το
συµφωνητικό έγγραφο σύστασης της ένωσης ή κοινοπραξίας. Στην
περίπτωση
κοινοπραξίας,
ο
τύπος
του
εγγράφου
είναι
συµβολαιογραφικός.
(γ) Την εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Η Σύµβαση, η
οποία θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα περιλαµβάνει τους
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όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή των Υπηρεσιών καθώς και
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών,
καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά του Αναδόχου και
την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και κατισχύει αυτών
πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι οικείες διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και
του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα
κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της
προσφοράς του Αναδόχου ή της εγγύησης συµµετοχής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του
κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης
απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της
εγγύησης συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής
εκτέλεσης.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η Κατακύρωση του
διαγωνισµού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση εντός της
ορισθείσας προθεσµίας ή αρνηθεί να καταθέσει, προ της υπογραφής
της Σύµβασης, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων και εγγυήσεων,
κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις (Π.∆.
118/07).

6.2 Παρακολούθηση - Παραλαβή
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και την παραλαβή
των Υπηρεσιών θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής θα παραλαµβάνει τα επιµέρους παραδοτέα κάθε τµήµατος
των Υπηρεσιών αλλά και το σύνολο κάθε τµήµατος των Υπηρεσιών
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, µετά από τη διενέργεια ελέγχων για την
τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
Η παράδοση των Υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά µε την περάτωση των
επιµέρους παραδοτέων µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται στο
χρονοδιάγραµµα παροχής των Υπηρεσιών. Κάθε επιµέρους παραδοτέο
θα παραδίδεται σε 2 (δύο) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή.
Η παραλαβή των Υπηρεσιών θα γίνεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, που θα συσταθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Η διαδικασία παραλαβής των επιµέρους παραδοτέων περιλαµβάνει:
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• Παράδοση του κάθε επί µέρους παραδοτέου στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Πιθανές παρατηρήσεις επί του
παραδοτέου, από την Επιτροπή, θα παραδίδονται στον Ανάδοχο εντός
δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την παράδοσή του. Ο Ανάδοχος
θα είναι υποχρεωµένος να ενσωµατώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός δέκα (10)
εργασίµων ηµερών.
• Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόµενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα
ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής εκθέτει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις τυχόν
απαιτούµενες παρεµβάσεις στο παραδοτέο του Αναδόχου εντός δέκα
(10) εργασίµων ηµερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωµατώσει
στο παραδοτέο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Εάν και µετά από τις
επαναληπτικές παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις
υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται οι
διαδικασίες κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.
Κατά τα λοιπά, ως προς τις διαδικασίες παραλαβής, ισχύουν τα άρθρα
27 και 28 του Π.∆. 118/2007.

6.3 Τρόπος Πληρωµής
Η καταβολή της αµοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ τµηµατικά µε την
πρόοδο παροχής των Υπηρεσιών.
Η πληρωµή θα γίνεται κάθε δύο µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
έως τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου ήτοι µέχρι τις 31/12/2015. Το
ποσό της κάθε δόσης θα είναι ανάλογο του αριθµού των τριµήνων που
θα προκύψουν από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι το τέλος της
προγραµµατικής περιόδου.
Τα παραδοτέα αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά
/δικαιολογητικά.
Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες παρακρατήσεις
σύµφωνα µε τους ισχύοντες εκάστοτε νόµους και σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων,
είναι δυνατό να προβλεφθεί στη Σύµβαση ότι το σύνολο των πληρωµών
θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο φυσικό ή νοµικό
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πρόσωπο που έχει οριστεί ως ηγέτης της ένωσης ή κοινοπραξίας
(project leader). Με την ως άνω καταβολή, επέρχεται εξόφληση έναντι
κάθε µέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας και ουδεµία αξίωση δύναται να
προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
7.1 Ευθύνη Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη
Σύµβαση µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σύµφωνα µε τους όρους της
Σύµβασης, της προσφοράς του, της παρούσας Προκήρυξης και της
σχετικής νοµοθεσίας, αλλιώς υποχρεούται να αποζηµιώσει κατά νόµο την
Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις
που αφορούν τις Υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων, καθώς
και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή
επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή/και άλλων αρµοδίων
ελεγκτικών οργάνων.

7.2 Ευθύνη Μελών Ένωσης / Κοινοπραξίας
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελείται από ένωση ή κοινοπραξία
προσώπων, κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται ευθέως,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκτέλεση της Σύµβασης. Τυχόν υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ των µελών
της ένωσης ή κοινοπραξίας περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν
ισχύ µόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος
απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
άλλου ή των άλλων µελών σε σχέση µε την παροχή των Υπηρεσιών.

7.3 Υπεργολαβίες
Ο Ανάδοχος, για την παροχή των Υπηρεσιών, θα χρησιµοποιήσει τους
υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά
περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα των Υπηρεσιών.

28

ΑΔΑ: 4ΑΓ346Ψ8Β9-Σ
Α∆Α :
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την
Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των
υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως
ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει
συµπεριλάβει στην προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο,
µόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή χρησιµοποίηση άλλου
υπεργολάβου υπόκειται στην προηγούµενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος ενηµερώνει
προηγουµένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή
την πρόθεσή του να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο,
κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο
που θα εκτελέσει, µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη
της συνδροµής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την
ανάθεση της Σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την
αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εµπλεκοµένου
στην παροχή των Υπηρεσιών που, κατά τη βάσιµη και αιτιολογηµένη
κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Υπηρεσιών, ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα
συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των
Υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

7.4 Εµπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εµπιστευτικές και να µην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την
προηγούµενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
ή που ο ίδιος θα ανακαλύψει κατά την παροχή των Υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεών. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και
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κάθε συνεργαζόµενο µε αυτόν πρόσωπο για την παροχή των Υπηρεσιών
να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του,
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν
ζηµίας της, την παύση της κοινοποίησης των εµπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον, ενώ δικαιούται επίσης
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να εφαρµόσει τις κυρώσεις του Π.∆.
118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση µε την Οδηγία
2004/18.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε
τις Υπηρεσίες χωρίς την προηγούµενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή της.

7.5 Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει σε οποιονδήποτε
τρίτο τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση
απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω
εκχώρησης, οι όροι της Σύµβασης θα δεσµεύουν και τον αναφερόµενο
τρίτο, ακόµη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί.

7.6 Ανωτέρα Βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοούµενων
γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των µερών και
τα οποία αντικειµενικά δεν θα µπορούσαν να αποτραπούν ούτε µε την
επίδειξη άκρως εξειδιασµένης επιµέλειας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη
παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός είκοσι
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός 20
(είκοσι) ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου,
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διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται η
αποδοχή του αιτήµατος.

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
8.1 ∆ηµοσίευση Περίληψης Προκήρυξης
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Φορέα και
περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί στις εφηµερίδες «Ροδιακή» και
«Πρόοδος» του Νοµού ∆ωδεκανήσου.
Η δαπάνη της ανωτέρω δηµοσίευσης βαραίνει τον Προσφέροντα που θα
επιλεγεί και συνυπολογίζεται στην οικονοµική προσφορά του.

8.2 Υποχρεωτικοί Όροι
Όλοι οι περιεχόµενοι στην παρούσα Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι
υποχρεωτικοί για τους Προσφέροντες, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

8.3 Τροποποιήσεις
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα - κατά την απόλυτη διακριτική
της ευχέρεια – να ανακαλεί, µεταβάλλει, τροποποιεί, συµπληρώνει ή
καταργεί οποτεδήποτε οποιουσδήποτε όρους της παρούσας χωρίς
προηγούµενη γνωστοποίηση ή αιτιολόγηση. Ωστόσο, η Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών θα
ενηµερώνει
εγγράφως
όλους
τους
υποψήφιους
µετά
την
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης. Η Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών δύναται,
επίσης, να απευθύνει περιοδικά ανακοινώσεις στους υποψήφιους, οι
οποίες διευκρινίζουν ή αναλύουν τους όρους της παρούσας, αλλά δεν
συνιστούν τροποποίηση αυτών.

8.4 ∆ιακριτική Ευχέρεια Αναθέτουσας Αρχής
Ούτε η δηµοσίευση της παρούσας Προκήρυξης, ούτε η υποβολή
προσφορών, υποχρεώνουν την Αναθέτουσα Αρχή να συµβληθεί µε
οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς αναγνωρίζεται σε αυτή το δικαίωµα να
κηρύξει το διαγωνισµό άκυρο και ανίσχυρο για οποιοδήποτε λόγο ή άνευ
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λόγου, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και µετά την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, χωρίς οι υποψήφιοι να δικαιούνται να
προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση.

8.5 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
Η παρούσα Προκήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή
διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής
αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα
παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια της
Ρόδου.

8.6 Επικοινωνία - Γλώσσα
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ των µερών θα
γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή
και προς τα ελληνικά για την επικοινωνία των µερών, αυτές θα
εξασφαλίζονται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Σε
περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της µετάφρασης και του πρωτοτύπου,
υπερισχύει το πρωτότυπο.

9. ΛΥΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
9.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες µε τον τρόπο που ορίζεται στη
Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.
(β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά
χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

32

ΑΔΑ: 4ΑΓ346Ψ8Β9-Σ
Α∆Α :
(γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό
µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
(δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό
µε την άσκηση του επαγγέλµατός του.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον
Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’
εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό,
να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παράβασης,
οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την
πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
9.2 Με τη µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της
Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής:
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου,
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη
Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων,
εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή,
όποια εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην
κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και
µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα
αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τις Υπηρεσίες και ευρίσκονται στην
κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα
πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους των
Υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύµφωνα µε τη Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις
εκκαθάρισης των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
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Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της
αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο χωρίς
αποζηµίωση, µε διάλυση της Σύµβασης για τα εναποµένοντα στάδια των
Υπηρεσιών. Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού απευθύνει γραπτή
εντολή προς τον Ανάδοχο.
Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του
Π.∆. 118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση µε την Οδηγία
2004/18.

Για τον Φορέα ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας
Η Πρόεδρος του ∆.Σ.

Μαριγώ Φωτάκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
Αντικείµενο
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στην Αναθέτουσα
αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης τις ακόλουθες υπηρεσίες:
1. Παρακολούθηση τήρησης γενικής λογιστικής.
2. Θεώρηση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχειών.
3. Έγκαιρη ενηµέρωση του ∆.Σ. του Φορέα εγγράφως για τις τρέχουσες
οικονοµικές υποχρεώσεις του και τη δυνατότητα κάλυψης τους από τη
διαθέσιµη χρηµατοδότηση προκειµένου να τηρούνται εµπρόθεσµα οι εκ
του νόµου επιβαλλόµενες φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες
υποχρεώσεις.
4. Σύνταξη ετησίων οικονοµικών καταστάσεων
Αποτελέσµατα Χρήσης- Γενικής Εκµετάλλευσης).

(Ισολογισµός-

5. Εκπλήρωση των µηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων του Φορέα.
6. Εκπλήρωση των ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων του Φορέα.
(Εκκαθαριστική Φ.Π.Α.-∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος).
7. Παρακολούθηση της µισθοδοσίας και εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που δηµιουργούνται προς τους φορείς του ∆ηµοσίου (Ι.Κ.Α.-∆.Ο.Υ.Ο.Α.Ε.∆. κλπ.).
8. Συµµετοχή στην εκπροσώπηση του Φορέα κατά τον έλεγχο αυτού από
Ορκωτό λογιστή- ελεγκτή.
9. Κλείσιµο ισολογισµού.
10. Σύνταξη Στατιστικών ∆ελτίων ∆39 και δικαιολογητικών υπηρεσίας
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.).
11. Εφαρµογή λογιστικού σχεδίου, µηχανογράφηση και λοιπές εργασίες
όπως αυτές εξειδικεύονται στον κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης του
Φορέα.
12. Έλεγχος και ευθύνη τήρησης του λογιστικού προγράµµατος που έχει
αποκτήσει ο Φορέας, σύµφωνα µε τον κανονισµό Οικονοµικής
∆ιαχείρισής του και µε το σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές των υποψηφίων για να γίνουν δεκτές πρέπει να
παραδοθούν µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζει η Προκήρυξη. Οι
προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ένα σφραγισµένο φάκελο σε τρία (3)
αντίτυπα, είναι δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική
γλώσσα, εκτός από τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατόν να
αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν µπορούν να
αποδοθούν στην Ελληνική, µόνο στην Αγγλική.
Το ένα αντίτυπο και η κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογεγραµµένη,
θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση
ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Η προσφορά υπογράφεται από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό
του.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλουν κοινή
προσφορά, η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα
µέλη που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία είτε από Εκπρόσωπό τους.
Στον ενιαίο φάκελο κάθε
αναγράφονται ευκρινώς:

προσφοράς

πρέπει

απαραίτητα

να

1. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα.
2. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής: Φορέας ∆ιαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας, Όλυµπος Καρπάθου.
3. Ο πλήρης τίτλος και αριθµός της Προκήρυξης.
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
5. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντος (επωνυµία και διεύθυνση), ενώ,
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλουν κοινή
προσφορά, τα πλήρη στοιχεία (επωνυµία και διεύθυνση) κάθε µέλους.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει
όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και συγκεκριµένα:
1. Τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και τα ζητούµενα δικαιολογητικά (βλ.
δικαιολογητικά συµµετοχής και ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής των
παραγράφων 1.1 & 1.2 κατωτέρω).
2. Τη δήλωση ορισµού αντικλήτου και τη δήλωση αποδοχής αυτού.
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3. Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετηµένα σε
χωριστούς σφραγισµένους φακέλους που θα φέρουν τις ενδείξεις
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", αντίστοιχα. Ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς του Προσφέροντος, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα Προκήρυξη. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς περιέχει
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του Προσφέροντος, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη. Οι φάκελοι της τεχνικής και
οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν επιπλέον τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της προσφοράς. Το περιεχόµενο των υποφακέλων εξειδικεύεται
παρακάτω.

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, εκτός των άλλων στοιχείων που
απαιτούνται, στον κυρίως φάκελο της προσφοράς εσωκλείνονται τα
απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι ελάχιστες προϋποθέσεις
συµµετοχής που προσδιορίζονται κατωτέρω.

1.1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία :
α. να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού διαδικασίας ανάθεσης
στον οποίο συµµετέχουν.
β. να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από
τα αναφερόµενα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.
1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
γ. να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
δ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
του.
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ε. να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και ότι
κατέχουν αντίστοιχα πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή-φοροτεχνικού Ά τάξης (Π.∆. 340/1998).
στ. να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 1.1 και σύµφωνα µε τους
όρους του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007.
2. ∆ήλωση ότι η προσφορά που καταθέτει ο προσφέρων, συντάχθηκε
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας έλαβε
γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Προκήρυξης.
3. Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Απαιτούνται αντίγραφα ή αποσπάσµατα εντύπων φορολογίας Ε1 και
Ε3 των τελευταίων τριών (3) οικονοµικών ετών. Αν ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών
(3) οικονοµικών ετών, θα πρέπει να καταθέτει τα αναφερόµενα έγγραφα
για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του.
5. ∆ήλωση η οποία να παρέχει πληροφορίες για τα κάτωθι
χαρακτηριστικά του Υποψήφιου Αναδόχου:
α. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του Υποψηφίου Αναδόχου
(νοµική µορφή, έτος ίδρυσης, οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων).
β. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Υποψηφίου
Αναδόχου.
γ. Παρεχόµενα προϊόντα και υπηρεσίες.
δ. Ανθρώπινο δυναµικό, µε αναφορά σε αριθµό ατόµων (προσωπικό)
που τυχόν απασχολεί ο Υποψήφιος Ανάδοχος το τελευταίο ηµερολογιακό
έτος πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου µε τον κατάλογο κυριότερων έργων
που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή των κυριότερων,
αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο έργο, τα οποία υλοποίησαν κατά την
προηγούµενη πενταετία, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του
χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, όπως αποδεικνύεται
από πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή πρωτόκολλο παραλαβής ή
σύµβαση συνοδευόµενη από θεωρηµένα αποδεικτικά πληρωµών και
εξόφλησης.
7. Αλφαβητική κατάσταση του τυχόν απασχολούµενου, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, προσωπικού του Υποψηφίου Αναδόχου, η ακρίβεια της
οποίας θα βεβαιώνεται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο.
8. Αναφορά του µέρους του προτεινόµενου Έργου που ο Υποψήφιος
Ανάδοχος προτίθεται ενδεχοµένως να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.
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Τεκµηρίωση της αποδοχής συνεργασίας από µέρους του κάθε
υπεργολάβου, µε κατάθεση των αντίστοιχων υπεύθυνων δηλώσεων
συνεργασίας, όπου θα αναγράφεται το τµήµα του Έργου που προτίθεται
να αναλάβει ο υπεργολάβος και οι ανθρωποµήνες που θα προσφέρει. Η
υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας θα υπογράφεται από τον υπεργολάβο ή
τον νόµιµο εκπρόσωπό του, συνοδευόµενη από το σχετικό παραστατικό
νοµιµοποίησης της υπογραφής. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να
δώσει και συνοπτικό πίνακα υπεργολαβιών.
9. Συνηµµένα βιογραφικά σηµειώµατα σε τυποποιηµένη µορφή
(υπόδειγµα δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ) για τα µέλη της Οµάδας Έργου, στα οποία να
αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών, η εξειδίκευση και η εµπειρία τους.
H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλεί τους υποψηφίους να
συµπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που
υπέβαλαν κατ’ εφαρµογή των άρθρων 45 έως 50 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ.

1.2 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆.
118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα
µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισµένο
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται
και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6
του Π.∆. 118/2007 :
1.2.1. Οι Έλληνες Πολίτες:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.
δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
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ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και
επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης,
ο υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος λογιστή-φοροτεχνικού Ά τάξης (Π.∆. 340/1998) µε το οποίο
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου
ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την επίδοση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα
δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, (β)
δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος από σύµβαση του δηµοσίου τοµέα και (γ) δεν
έχει αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα
δηλώνει ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας Προκήρυξης, περιλαµβανοµένων και των Παραρτηµάτων της,
των οποίων (όρων) έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα.
Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει
στο σύνολό του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, δύναται να
αντικατασταθεί µε ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον
συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
1.2.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, µεταφρασµένο από προξενική αρχή ή
δικηγόρο που έχει το δικαίωµα µετάφρασης, ή ισοδύναµου εγγράφου
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του
υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα
που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ.
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συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Επίσης δεν
έχει καταδικαστεί για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής
του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν
τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από
το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Επιπρόσθετα απαιτείται η προσκόµιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών
που προβλέπονται στο σηµείο 4 της παραγράφου 1.2.1. για τους Έλληνες
πολίτες.
4. Συµβολαιογραφικό έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το
φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά, εφόσον είναι
διαφορετικό από τον Προσφέροντα.
Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει
στο σύνολό του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή
αποκλεισµού, να αντικατασταθεί µε ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου
ενώπιον συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι
στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ο
υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Για τους υποψήφιους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο
ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας τους.
1.2.3. Τα Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι: (α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β)
διαχειριστές ΕΠΕ , (γ) Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Α.Ε. και (δ) οι

41

ΑΔΑ: 4ΑΓ346Ψ8Β9-Σ
Α∆Α :
νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση (α) για κάποιο αδίκηµα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του πδ60/07, ή (β) για κάποιο από τα
αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν
τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης της παρ. 1.1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 εδ.
γ΄ παρ 4 του Π∆ 60/07.
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος
εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο
υποψήφιος οφείλει να καταβάλει τις εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό.
5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από
τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και στις φορολογικές του υποχρεώσεις.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Υποψηφίου θα δηλώνει ότι η προσφορά του
Υποψηφίου για κάθε τµήµα συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης και έλαβε γνώση όλων των όρων της
∆ιακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η
εκπροσώπηση του Υποψηφίου και η τήρηση των προβλεπόµενων
κανόνων δηµοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου, την
τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι του νόµου 1599/1986 και πρέπει να
φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.
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Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει
στο σύνολό του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή
αποκλεισµού, να αντικατασταθεί µε ένορκη βεβαίωση του νοµίµου
εκπροσώπου του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί
υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα µετά τη
σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
1.2.4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες
Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας καθώς επίσης και:
(α) Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας όπου:
- να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό
συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης / κοινοπραξίας στην παροχή των
Υπηρεσιών και το ειδικό µέρος των Υπηρεσιών µε το οποίο αυτό θα
ασχοληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης,
- να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα
αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας,
- να δηλώνεται ένα µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το
συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας
(project leader),
- να αναφέρεται ο νόµιµος εκπρόσωπος κάθε µέλους της ένωσης /
κοινοπραξίας και να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της ένωσης /
κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και
την εκπροσώπησή της και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
ο οποίος (κοινός εκπρόσωπος) θα υπογράφει τις δηλώσεις και τα λοιπά
στοιχεία της προσφοράς, περιλαµβανοµένης της οικονοµικής
προσφοράς, εφόσον αυτές δεν είναι υπογεγραµµένες από όλα τα µέλη
της ένωσης / κοινοπραξίας.
(β) Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης /
κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για:
- τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση / κοινοπραξία,
- τη συµµετοχή του µέλους στο διαγωνισµό και
- το ποσοστό συµµετοχής του µέλους στην παροχή των Υπηρεσιών.
(γ) Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που
υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά ή/και παρίσταται κατά την
αποσφράγισή της για λογαριασµό των µελών της ένωσης /
κοινοπραξίας.
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Τέλος, τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και όλα
τα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και
εκπροσώπηση τους και η τήρηση των προβλεπόµενων στο νόµο
διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση τους, την τροποποίηση του
καταστατικού τους και το διορισµό των εκπροσώπων τους.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το µέρος "Πληρότητα και Αρτιότητα της Εκτίµησης του Γενικού και Ειδικού
Αντικειµένου των Υπηρεσιών" περιλαµβάνει τις δύο κάτωθι υπο-ενότητες:
1. Σαφήνεια Αντίληψης Αντικειµένου των Υπηρεσιών και Ολοκληρωµένη
Κατανόηση των Απαιτήσεων: αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον
οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει τις Υπηρεσίες. Ιδιαίτερη
έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των τιθέµενων απαιτήσεων.
2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Παροχής των Υπηρεσιών: Αναλυτική
περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης, µε αναλυτική περιγραφή της
τεχνογνωσίας και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον υποφάκελο της οικονοµικής προσφοράς εσωκλείεται η οικονοµική
προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει:
1. Το συνολικό ποσό σε Ευρώ, ολογράφως και αριθµητικά, έναντι του
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων τις υπηρεσίες, µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ο οποίος θα πρέπει να σηµειώνεται
χωριστά από το συνολικό ποσό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).
2. Ανάλυση του συνολικού ποσού ανά µέλος σε περίπτωση ένωσης /
κοινοπραξίας.
Εάν οι τιµές ενός προσφέροντος είναι ασυνήθιστα χαµηλές ή κατά τη
γνώµη της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των
Προσφορών είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, πριν απορρίψει την
προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο να παραδώσει
εγγράφως, εντός εύλογης προθεσµίας που του τάσσει, τις όποιες
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διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του κρίνει σκόπιµες και θα
ελέγξει, σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο, τη σύνθεση της προσφοράς
του, λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις. Σηµειώνεται ότι, για
τους σκοπούς του όρου αυτού, προσφορές που περιέχουν έκπτωση άνω
του 20% του µέσου όρου των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θα
θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, ως ασυνήθιστα χαµηλές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Βιογραφικό Σηµείωµα
1. Επώνυµο:
2. Όνοµα:
3. Επάγγελµα:
4. Ηµεροµηνία & τόπος γέννησης:
5. Υπηκοότητα:
6. Ταχυδροµική διεύθυνση:
7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
8. Fax:
9. Ηλεκτρονική διεύθυνση:
10. Εκπαίδευση
Ι∆ΡΥΜΑ:
Ηµεροµηνία:
Από (µήνες/έτη)
Πτυχίο:
Ι∆ΡΥΜΑ:
Ηµεροµηνία:
Από (µήνες/έτη)
Πτυχίο:
11. Γλώσσες (1=Μέτρια, 5=Άριστα)
Γλώσσα
Ανάγνωση

Οµιλία

Γραφή

Ελληνικά
Αγγλικά

12. Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών:

13. Παρούσα θέση:

14. Τοµείς Εξειδίκευσης: <Να συµπληρωθεί κατά περίπτωση>:

15. Επαγγελµατική πείρα:
Εργοδότης / Χώρα Εργοδότησης

Περίοδος Εργασίας

Περιγραφή Καθηκόντων / Εργασίας

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έργο : «Λογιστική υποστήριξη Φ.∆.»
Προϋπολογισµός 62.100,00 ευρώ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 16%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Τµήµα 1:Υπηρεσίες
λογιστικής υποστήριξης
(Αναλυτική περιγραφή
στην Τεχνική Έκθεση)
1.
2.

Αριθµητικώς
Ολογράφως

Η παρούσα προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την
επόµενη της ηµέρας του διαγωνισµού.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Κάρπαθος, ...../...../2011
ΥΠΟΓΡΑΦΗ,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
«Λογιστική Υποστήριξη Φ.∆.»
Στην Κάρπαθο, σήµερα την <ηµεροµηνία>, ηµέρα <ηµέρα>, µεταξύ,
αφενός, του Ν.Π.Ι.∆. «Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», που
εδρεύει στην Όλυµπο Καρπάθου, 85700, Κάρπαθος, µε ΑΦΜ 099686878,
∆ΟΥ Καρπάθου, και νόµιµα εκπροσωπείται για την υπογραφή της
παρούσας από την κα. Μαριγώ Φωτάκη, Πρόεδρο του Φορέα
∆ιαχείρισης, που εφεξής και χάριν συντοµίας θα αποκαλείται
«Αναθέτουσα Αρχή», και, αφετέρου, του <φυσικού ή νοµικού προσώπου
ή ένωση>, που εδρεύει στην <ταχυδροµική διεύθυνση> και εκπροσωπείται
νόµιµα από τον <ονοµατεπώνυµο>, υπό την ιδιότητα του ως <ιδιότητα
εκπροσώπου>, σύµφωνα µε <νοµιµοποιητικό εκπροσώπησης για νοµικό
πρόσωπο και συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο για ένωση>, το οποίο στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Έχοντας υπόψη:
α. Την υπ’ αριθ. 6413/23.12.2010 Απόφαση περί Ένταξης της πράξης
«Οργάνωση
της
λειτουργίας
της
Προστατευόµενης
Περιοχής
Οικοανάπτυξης Βορείου Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισής
της» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα
Ζωής
στην
Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου»
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013»,
β. Την υπ’ αριθ. 3/22-3-2011 Απόφαση του 39ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάµει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια
διαγωνισµού για την ανάθεση του υποέργου «Λογιστική Υποστήριξη
Φ.∆.» το οποίο εντάσσεται στου Έργο «Οργάνωση της λειτουργίας της
Προστατευόµενης Περιοχής Οικοανάπτυξης Βορείου Καρπάθου και
Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισής της».
γ. Την υπ’ αριθ. 4/22-3-2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Αναθέτουσας Αρχής, δυνάµει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών.
δ. Την από <ηµεροµηνία προκήρυξης> Προκήρυξη του Πρόχειρου
∆ιαγωνισµού για το Υποέργο 3 «Λογιστική Υποστήριξη Φ.∆.»,
ε. Την από <ηµεροµηνία> Προσφορά του Αναδόχου,
στ. Το <αριθµός/ηµεροµηνία> Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, µε το οποίο προτείνεται
η κατακύρωση στον Ανάδοχο του διαγωνισµού για την ανάθεση του
Υποέργου <αριθµός/τίτλος>.
στ. Την απόφαση <αριθµός/ηµεροµηνία> του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (στ)
ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης των Προσφορών, κατακυρώθηκε η ανάθεση του Υποέργου
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<αριθµός/τίτλος> στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτήθηκε ο/η <στοιχεία> για
την υπογραφή της Σύµβασης.
συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 : Ορισµοί
Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
αντίστοιχα στο παρόν άρθρο:
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση,
εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης,
συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των
τηλεοµοιοτυπιών.
Υπηρεσίες: οι παρεχόµενες στο Φορέα ∆ιαχείρισης υπηρεσίες λογιστικής
διαχείρισης Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης: Η ηµεροµηνία
υπογραφής της Σύµβασης. Ηµέρα: Η ηµερολογιακή ηµέρα.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο
Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα
Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Προθεσµίες: Τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε
Ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης,
ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η
τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη
ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά
την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος.
Προκήρυξη: Η από <ηµεροµηνία προκήρυξης> προκήρυξη διαγωνισµού
της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση του Υποέργου
<αριθµός/τίτλος>.
Προσφορά: Η από <ηµεροµηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου
προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύµβαση: Η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα
συµβαλλόµενα µέρη για τις Υπηρεσίες, όπως είναι δυνατό να
τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί.
Συµβατικό Τίµηµα: Το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την παροχή
των Υπηρεσιών.
Άρθρο 2 : Αντικείµενο της Σύµβασης
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύµβασης, αναλαµβάνει την παροχή των
Υπηρεσιών που περιλαµβάνουν:
1. Παρακολούθηση τήρησης γενικής λογιστικής.
2. Θεώρηση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχειών.
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3. Έγκαιρη ενηµέρωση του ∆.Σ. του Φορέα εγγράφως για τις τρέχουσες
οικονοµικές υποχρεώσεις του και τη δυνατότητα κάλυψης τους από τη
διαθέσιµη χρηµατοδότηση προκειµένου να τηρούνται εµπρόθεσµα οι εκ
του νόµου επιβαλλόµενες φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες
υποχρεώσεις.
4. Σύνταξη ετησίων οικονοµικών καταστάσεων (ΙσολογισµόςΑποτελέσµατα Χρήσης- Γενικής Εκµετάλλευσης).
5. Εκπλήρωση των µηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων του Φορέα.
6. Εκπλήρωση των ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων του Φορέα
(Εκκαθαριστική Φ.Π.Α.-∆ήλωση φορολογίας εισοδήµατος).
7. Παρακολούθηση της µισθοδοσίας και εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που δηµιουργούνται προς τους φορείς του ∆ηµοσίου (Ι.Κ.Α.-∆.Ο.Υ.Ο.Α.Ε.∆. κλπ.).
8. Συµµετοχή στην εκπροσώπηση του Φορέα κατά τον έλεγχο αυτού από
Ορκωτό λογιστή- ελεγκτή.
9. Κλείσιµο ισολογισµού.
10. Σύνταξη Στατιστικών ∆ελτίων ∆39 και δικαιολογητικών υπηρεσίας
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.).
11. Εφαρµογή λογιστικού σχεδίου, µηχανογράφηση και λοιπές εργασίες
όπως αυτές εξειδικεύονται στον κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης του
Φορέα.
12. Έλεγχος και ευθύνη τήρησης του λογιστικού προγράµµατος που έχει
αποκτήσει ο Φορέας, σύµφωνα µε τον κανονισµό Οικονοµικής
∆ιαχείρισής του και µε το σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας.
Οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον
τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά
στη Σύµβαση.
∆ιάρκεια: έως τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου ήτοι έως τις
31/12/2015.
(Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης µε φυσικό πρόσωπο για παροχή
υπηρεσιών η παρούσα Σύµβαση δεν αποτελεί σύµβαση εργασίας µε
οποιαδήποτε µορφή και δεν δηµιουργεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας
µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου).
Οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τον
τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά
στη Σύµβαση.
Άρθρο 3 : Γλώσσα της Σύµβασης
Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) µεταξύ του Αναδόχου και της
Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική
γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα
και όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα
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συνοδεύει, ενώ, οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης,
απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από και προς τα Ελληνικά για την
επικοινωνία των µερών, αυτές θα εξασφαλίζονται µε φροντίδα, δαπάνη
και ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της
µετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει το πρωτότυπο.
Άρθρο 4 : Ιεράρχηση Συµβατικών Τευχών
Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών για την παροχή των Υπηρεσιών και κατισχύει
κάθε άλλου εγγράφου εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην απόφαση
κατακύρωσης των Υπηρεσιών στον Ανάδοχο, στην Προσφορά του
Αναδόχου και στην Προκήρυξη, µε την αναφερόµενη σειρά ισχύος και
µόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερµηνεία και την εφαρµογή
της Σύµβασης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι οικείες
διατάξεις του Π.∆. 118/07 και του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 5 : Τόπος και Τρόπος παροχής των Υπηρεσιών
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης,
στην Όλυµπο Καρπάθου, τ.κ. 85700, Κάρπαθος.
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει µε σύµβαση έργου.
Άρθρο 6 : Έγγραφη Επικοινωνία
Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση,
συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν
προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία,
έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου πραγµατοποιείται ταχυδροµικά ή τηλεοµοιοτυπικά ως
ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:
Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας
Όλυµπος Καρπάθου, τ.κ. 85700, Κάρπαθος τηλ: 2245051010, fax:
2245051013, e-mail: foreaska@gmail.com.
Για τον Ανάδοχο:
<Επωνυµία>
<διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. fax>
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να
εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της.
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Άρθρο 7 : Εµπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή τη λύση
αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εµπιστευτικές και να µην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την
προηγούµενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
ή που ο ίδιος θα ανακαλύψει κατά την παροχή των Υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και
κάθε συνεργαζόµενο µε αυτόν πρόσωπο για την παροχή των Υπηρεσιών
να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του,
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν
ζηµίας της, την παύση της κοινοποίησης των εµπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον, ενώ δικαιούται επίσης
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να εφαρµόσει τις κυρώσεις του Π.∆.
118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Π.∆. 60/07.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε
το τις Υπηρεσίες χωρίς την προηγούµενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή της.
Άρθρο 8 : Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει σε οποιονδήποτε
τρίτο τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση
απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω
εκχώρησης, οι όροι της Σύµβασης θα δεσµεύουν και τον αναφερόµενο
τρίτο, ακόµη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία
δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις
κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε
αντίθεση µε το Π.∆. 60/07.
Άρθρο 9 : Υπεργολαβίες
Ο Ανάδοχος, για την παροχή των Υπηρεσιών, θα χρησιµοποιήσει τους
υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά
περίπτωση αναφερόµενο στην Προσφορά του τµήµα των Υπηρεσιών.
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Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την
Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των
υπεργολάβων του και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως
ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει
συµπεριλάβει στην Προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο,
µόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή χρησιµοποίηση άλλου
υπεργολάβου υπόκειται στην προηγούµενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος ενηµερώνει
προηγουµένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή
την πρόθεσή του να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο,
κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο
που θα εκτελέσει, µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη
της συνδροµής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την
ανάθεση της Σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την
αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εµπλεκοµένου
στην παροχή των Υπηρεσιών που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη
κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Υπηρεσιών, ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα
συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικατάσταση.
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης και να κηρύξει τον
Ανάδοχο έκπτωτο σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν
έρχεται σε αντίθεση µε το Π.∆. 60/07.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την παροχή των Υπηρεσιών
φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
Άρθρο 10 : Τροποποίηση
Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύµβασης, που όλοι τους είναι
ουσιώδεις, γίνεται µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών µετά τη
σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου αποκλειστικά και µόνο γραπτά.
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Άρθρο 11 : Εκτέλεση της Σύµβασης
Η Σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία σύµφωνα µε τα Άρθρα
2 και 5 της παρούσας και την Προκήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα στοιχεία που
παραδόθηκαν.
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 12 : ∆ιάθεση Προσωπικού
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αµελλητί στον Ανάδοχο, το
αργότερο µέχρι την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης, τους
συµµετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία
έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και
την παραλαβή των Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις
ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των Υπηρεσιών
και τη µεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 13 : Παροχή Εγγράφων & Πληροφοριών
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε
έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που
έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την
παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του
Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω
παραγράφου µε την οριστική παραλαβή των Υπηρεσιών ή µε την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης.
Άρθρο 14 : Παροχή Πρόσβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση
σε όλους τους
χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισµός, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες και, σε
περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της
Σύµβασης, και εκτός εργασίµων ηµερών και ωρών.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου, των
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υπεργολάβων του και των συνεργαζόµενων µε αυτόν προσώπων, ιδίως
δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των
χώρων όπου παρέχονται οι Υπηρεσίες.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση
στις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές και εξοπλισµό της που έχουν συνάφεια
µε τις Υπηρεσίες.
Άρθρο 15 : Συνδροµή σε Θέµατα Επικοινωνίας µε Τρίτους
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής
προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Άρθρο 16 : Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση
υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας Σύµβασης, της Προσφοράς του, της Προκήρυξης και της
σχετικής νοµοθεσίας, άλλως υποχρεούται να αποζηµιώσει κατά νόµο την
Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελείται από ένωση ή κοινοπραξία
προσώπων, κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται ευθέως,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκτέλεση της Σύµβασης. Τυχόν υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ των µελών
της ένωσης ή κοινοπραξίας περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν
ισχύ µόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος
απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
άλλου ή των άλλων µελών σε σχέση µε την παροχή των Υπηρεσιών.
Άρθρο 17 : Αποζηµίωση
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση
τρίτων από την παροχή των Υπηρεσιών, η οποία απορρέει από τη χρήση
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και
εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του, η οποία
αναφέρεται στη Σύµβαση ή στην Προσφορά.
Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζηµία
που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή
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των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την παροχή των
Υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων των υπεργολάβων του.
Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή,
αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε
τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του, ή την εκ µέρους των
υπεργολάβων του ή των συνεργαζόµενων µε αυτόν προσώπων,
αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 18 : Πρόγραµµα Εκτέλεσης της Σύµβασης
Εντός πέντε (5) ηµερών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της
Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα
Αρχή λεπτοµερές πρόγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης, στο οποίο θα
εµφανίζονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν και οι πραγµατικές
ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους.
Το αναλυτικό πρόγραµµα καταρτίζεται σε συµφωνία µε το συνολικό
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης που εµφανίζεται στο
Παράρτηµα <αριθµός> της Σύµβασης και περιέχει, τουλάχιστον, τα
ακόλουθα:
α) τη σειρά µε την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα
επιµέρους παραδοτέα ή να εκτελέσει όλες τις επιµέρους δραστηριότητες
που του αντιστοιχούν, συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους χρονικών
διαστηµάτων <παράδοσης/υλοποίησης>,
β) τις προθεσµίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάµεσων και
τελικών Παραδοτέων,
γ) επαρκείς λεπτοµέρειες και πληροφορίες σχετικά µε τη χρονική ή
γενικότερη
εξάρτηση
µεταξύ
των
επιµέρους
παραδοτέων/δραστηριοτήτων,
δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες µπορεί εύλογα να ζητήσει η
Αναθέτουσα Αρχή.
Η έγκριση του προγράµµατος από την Αναθέτουσα Αρχή
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις.

δεν

Ουδεµία ουσιώδης µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν, πάντως, η εκτέλεση της Σύµβασης
δεν προχωρεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί
να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της
υποβάλει το αναθεωρηµένο αυτό πρόγραµµα προς έγκριση.
Άρθρο 19 : Προθεσµία Εκτέλεσης της Σύµβασης
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Η παροχή των Υπηρεσιών αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της
Σύµβασης (Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος της Σύµβασης) και διαρκεί
<αριθµός (ολογράφως και αριθµητικώς)> µήνες. Το χρονοδιάγραµµα
που εµφανίζεται στο Παράρτηµα <αριθµός> της Σύµβασης απεικονίζει
την προθεσµία εκτέλεσης της Σύµβασης και κάθε επιµέρους τµήµατός
της, µε την επιφύλαξη των επόµενων άρθρων.
Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής το ανώτερο µέχρι Ό αυτού, µετά από σχετικό
αίτηµα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συµβατικού χρόνου και µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων της
Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων
(άρθρα 26 και 32 του Π.∆. 118/07, εφαρµοζόµενων αναλόγως, όπως
ισχύουν και δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Π.∆. 60/07). Επισηµαίνεται ότι,
µετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία
κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆.
118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Π.∆. 60/07.
Άρθρο 20 : Μετάθεση Προθεσµίας Εκτέλεσης
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του
χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης ή επί µέρους
προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του, εάν κρίνει ότι
αυτό επιβάλλεται, για συνολικό διάστηµα τριών µηνών και, στις
περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως τον
Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της
Σύµβασης, ως προς το συγκεκριµένο χρονικό σηµείο ή τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας παροχής
των Υπηρεσιών ή επί µέρους στοιχείων ή δραστηριοτήτων τους σε
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επιµέρους στοιχείων ή
δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους
που δεν ανάγονται στις περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας
βίας. Ο Ανάδοχος, εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβη το γεγονός
που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει
στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα µετάθεσης της προθεσµίας εκτέλεσης,
την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία
για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί αµέσως δυνατή
η εξέτασή του.
Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου και αποφασίζει
τελικά εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον,
είτε µε αναδροµική ισχύ, και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.
Μετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης επί µέρους στοιχείων ή
δραστηριοτήτων της Σύµβασης είναι δυνατό να εγκριθεί από την
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Αναθέτουσα Αρχή και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε
άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσµεύεται, µε την
αίτησή του, ότι η µετάθεση της εκτέλεσης των επιµέρους στοιχείων ή
δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραµµα της
Σύµβασης και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, µε την ικανοποίηση του
αιτήµατος µετάθεσης, δεν προκύπτουν δυσµενείς συνέπειες σε βάρος της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, µετά την όποια παράταση ή
µετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των
απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Οι µεταθέσεις της προθεσµίας ή των προθεσµιών εκτέλεσης δεν
συνεπάγονται κυρώσεις.
Άρθρο 21 : Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις
Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα παροχής των Υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη
οποιασδήποτε παράτασης ή µετάθεσης των προθεσµιών τυχόν
χορηγηθεί.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης των
Υπηρεσιών ή του συνόλου αυτών από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής
προθεσµίας, µετά την όποια παράταση ή µετάθεση χορηγήθηκε, µε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις για εκπρόθεσµη
παράδοση του άρθρου 32 του Π.∆. 118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν
έρχεται σε αντίθεση µε το Π.∆. 60/07.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Υπηρεσιών και θα
εισπράττονται µε παρακράτηση από την εποµένη πληρωµή του
Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες
καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν οι Υπηρεσίες
περατωθούν µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι ρήτρες καθυστέρησης
που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν
ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω
υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον
Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του

58

ΑΔΑ: 4ΑΓ346Ψ8Β9-Σ
Α∆Α :
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης, χωρίς να
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, σύµφωνα µε άρθρο 34 του Π.∆.
118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Π.∆. 60/07.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως
προβλέπονται στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν
επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή
µετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων,
καταβάλλοντας το αναλογούν µέρος του Συµβατικού Τιµήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 22 : Ποιότητα Υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της
Σύµβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν,
από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα της Σύµβασης.
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στα
Παραρτήµατα της Σύµβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον
Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η
περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύµφωνα µε
τη Σύµβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την
περίπτωση.
Άρθρο 23 : Κυριότητα Υπηρεσιών και Ζητήµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των Παραδοτέων µέχρι την
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται
στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου.
Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο
σχετικό µε τις Υπηρεσίες, καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα - που
θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο
εκτέλεσης της Σύµβασης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που
προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα, τα οποία θα πρέπει να
καταδεικνύονται ρητά και, στις µη προφανείς περιπτώσεις, να
αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο.
Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή
του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ'
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε
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στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει
την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την
ανάκτηση / διαχείρισή τους. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα
των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για
σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας
Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί των
Παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και
γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος
αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η
Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε
δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να
αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία
που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του
ένδικου µέσου.
Άρθρο 24 : Εγγυητική Ευθύνη
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι Υπηρεσίες θα
παρασχεθούν σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης
και ότι τα Παραδοτέα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά
που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων (οφειλόµενων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή
εφαρµογή κλπ.) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές,
λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται
στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα
Αρχή κατά την εκτέλεση της Σύµβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Άρθρο 25 : Γενικές ∆ιατάξεις
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε
λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και
προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και, συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα
περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση της Σύµβασης έξοδα.
Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις
τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωµής, καθώς και αναλυτική κατάσταση,
µαζί µε αποδείξεις, τιµολόγια, παραστατικά πληρωµών ή άλλα
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απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να
πληρωθούν κατά περίπτωση.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των
φορολογικών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και των
λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από
την ενδεχόµενη αναγκαία διαδικασία για την έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων, δηλαδή εφόσον δοθεί στο Φορέα η
αναλογούσα χρηµατοδότηση σύµφωνα µε το σχετικό προϋπολογισµού
που υποβάλλεται από τον Φορέα στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης προς
έγκριση.
Κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή τα
στοιχεία που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τα οποία είναι
κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Αριθµό, τυχόν σειρά και ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.
β) Αριθµό της Σύµβασης.
γ) Επωνυµία και ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
δ) Αριθµό Φορολογικού Μητρώου της Αναθέτουσας Αρχής.
ε) Επωνυµία και ∆ιεύθυνση του Αναδόχου.
στ) Ενέργεια και χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών.
ζ) Συνολικό τίµηµα σε ΕΥΡΩ µε τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που, από τον ΚΒΣ, απαιτείται έκδοση τιµολογίου, η
εξόφληση του οποίου, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη
διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιµολόγιο.
Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες παρακρατήσεις
σύµφωνα µε τους ισχύοντες εκάστοτε νόµους και σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
<Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων>
Συµφωνείται ότι, για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης,
το σύνολο των πληρωµών θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή
στο <φυσικό ή νοµικό πρόσωπο>, που έχει οριστεί ως ηγέτης (project
leader) των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου. Με την ως
άνω καταβολή, επέρχεται εξόφληση έναντι κάθε µέλους της ένωσης ή
κοινοπραξίας του Αναδόχου και ουδεµία αξίωση δύναται να προβληθεί
κατά της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή
µέρους ή του συνολικού ποσού κάθε τιµολογίου το οποίο δεν
υποβάλλεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Άρθρο 26 : Συµβατικό Τίµηµα
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Το Συµβατικό Τίµηµα για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτό
διαµορφώθηκε από την Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό
των
<ποσό
ολογράφως
(ποσό
αριθµητικά)>
ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (……%) που αναλογεί.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν αναθεωρείται και θα παραµείνει σταθερό και
αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και δεν είναι δυνατόν να
αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Στο Συµβατικό Τίµηµα συµπεριλαµβάνονται και τα έξοδα δηµοσίευσης της
προκήρυξης που αναλογούν στο συγκεκριµένο τµήµα του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση που η σύµβαση µε τον ανάδοχο λυθεί προτού
ολοκληρωθεί το χρονικό διάστηµα των δεκατεσσάρων µηνών, η
αποπληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αναλογικά.
Άρθρο 27 : Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος στον Ανάδοχο θα γίνει ως εξής:
Κάθε τρεις µήνες από την υπογραφή της σύµβασης έως τη λήξη της
προγραµµατικής περιόδου ήτοι µέχρι τις 31/12/2015. Το ποσό της κάθε
δόσης θα είναι ανάλογο του αριθµού των τριµήνων που θα προκύψουν
από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι το τέλος της
προγραµµατικής περιόδου.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα
νόµιµα παραστατικά/δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα
προσκοµίζει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα πριν τη διενέργεια
των τµηµατικών πληρωµών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Άρθρο 28 : Προϋποθέσεις & ∆ιαδικασία Παραλαβής
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η παραλαβή των
Παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που ορίσθηκε µε την υπ' αριθ. 4/22-3-2011 απόφαση του
39ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παραλαµβάνει τα επιµέρους
παραδοτέα κάθε τµήµατος των Υπηρεσιών αλλά και το σύνολο κάθε
τµήµατος των Υπηρεσιών συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, µετά από τη
διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται ως εξής:
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Κάθε τρίµηνο η επιτροπή παραλαβής ελέγχει την πορεία εργασιών του
αναδόχου ο οποίος συντάσσει έκθεση προόδου υλοποίησης της
σύµβασης.
Η διαδικασία παραλαβής των επιµέρους παραδοτέων περιλαµβάνει:
α) Παράδοση του κάθε επί µέρους παραδοτέου στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η παραλαβή του παραδοτέου ή
πιθανές παρατηρήσεις επ’ αυτού από την Επιτροπή, θα γίνονται εντός
δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την παράδοσή του. Κατά την
δεύτερη περίπτωση ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να ενσωµατώσει
τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στα
τελικά παραδοτέα εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση
που κριθούν οι όποιες παρατηρήσεις αµελητέες, τότε παραλαµβάνεται το
παραδοτέο, δίνεται εντολή έναρξης εργασιών επόµενης φάσης και
ενσωµάτωση αυτών στο τελικό συνολικό παραδοτέο.
β) Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόµενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα
ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής εκθέτει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις τυχόν
απαιτούµενες παρεµβάσεις στο παραδοτέο του Αναδόχου εντός δέκα
(10) εργασίµων ηµερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωµατώσει
στο παραδοτέο εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών. Εάν και µετά
από τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί
προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής,
κινούνται οι διαδικασίες κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.
H Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε
συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του Έργου, θα
συζητούνται προβλήµατα ή γενικώς θέµατα που ανακύπτουν κατά τη
διάρκεια του Έργου και θα δίνονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις
εκατέρωθεν.
Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου του Αναδόχου
πραγµατοποιείται µε την ολοκλήρωση του χρόνου παροχής των
υπηρεσιών, οπότε ο Ανάδοχος υποβάλλει απολογιστική έκθεση
ολοκλήρωσης του έργου µε συνοπτική περιγραφή αυτού. Ο τελικός
έλεγχος και η παραλαβή του Έργου θα γίνεται από ∆.Σ. της Αναθέτουσας
Αρχής µετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΑΘΕΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 29 : Καταγγελία εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

τη

Σύµβαση

σε
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α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες µε τον τρόπο που ορίζεται στη
Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.
β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά
χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό
µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό
µε την άσκηση του επαγγέλµατός του.
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της
Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά από αίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου,
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη
Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων,
εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή,
όποια εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην
κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και
µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα
αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τις Υπηρεσίες και ευρίσκονται στην
κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα
πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους των
Υπηρεσιών, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύµφωνα µε τη Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις
εκκαθάρισης των µεταξύ τους υποχρεώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα
παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα
και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι
της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο χωρίς
αποζηµίωση, µε διάλυση της Σύµβασης για τα εναποµένοντα στάδια των
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Υπηρεσιών. Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού απευθύνει γραπτή
εντολή προς τον Ανάδοχο.
Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του
Π.∆. 118/07, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Π.∆.
60/07.
Άρθρο 30 : Ανωτέρα Βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουµένων
γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των µερών και
τα οποία αντικειµενικά δεν θα µπορούσαν να αποτραπούν ούτε µε την
επίδειξη άκρως εξειδιασµένης επιµέλειας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης των
συµβατικών του υποχρεώσεων σε γεγονός που εµπίπτει στην
προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά
εντός είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να
απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος
του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας,
τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 31 : Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής
αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα
παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια της
Ρόδου.
Άρθρο 32 : Έγγραφα Σύµβασης - Εφαρµογή ∆ιατάξεων
Τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν όλους τους όρους της Σύµβασης και
των Παραρτηµάτων της ουσιώδεις.
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Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχτηκε αυτή η
Σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, από τα
συµβαλλόµενα µέρη επεγράφη σε τέσσερα (4) νόµιµα, ισότιµα
πρωτότυπα και κάθε µέρος πήρε δύο (2) εξ’ αυτών.

Για την Αναθέτουσα
Αρχή

Για τον Ανάδοχο

Ονοµατεπώνυµο
Υπογραφή/Σφραγίδα
Ηµεροµηνία
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