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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση

:

Αναστάσεως 2

Τ. Κ.

:

101 91 Παπάγου

Πληροφορίες

:

Ν. Πιατίδου

Τηλέφωνο

:

213-130.8354

Fax

:

213-130.8392

Ε-mail

:

n.piatidou@yme.gov.gr

Παπάγου, 18 Ιουλίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.
Οικ. 35785/4606

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 / 2013
Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, για την
επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει
την εκτέλεση του έργου :
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και
διοίκησης έργου (project management) του ευρωπαϊκού
προγράμματος GIFT (Green Intermodal Freight Transport)
στα πλαίσια του τομέα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας»

13REQ001548975 2013-07-22

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ :
- ΣΤΟ «ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ :

26-07-2013

- ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ :

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Αναστάσεως 2 - Παπάγου,
6ος όροφος - Γραφείο 605

20-07-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Προϋπολογισμός :

121.951,22 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
150.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση:

Το πρόγραμμα GIFT συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς
πόρους κατά 15%.

Χρονική διάρκεια έργου:

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης έως την 01-12-2014.

Κριτήριο κατακύρωσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ημερομηνία και ώρα λήξης
υποβολής προσφορών :

29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης προσφορών:

29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά με την «παρακράτηση φόρου
εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995).
β. του ν. 2362/1995 « περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη» την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 « Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας » και τα άρθρα 45 και
50 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και ισχύει
σήμερα (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995).
γ. του π.δ. 293/1999 « Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών», όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ.100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους
ν. 3897/2010, 4053/2012 και 4111/2013 και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 263/Α/26-11-1999).
δ. του π.δ. 166/2003 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
συναλλαγές » (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003).
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
στ. του π.δ. 118/2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου » (εφαρμοζομένου
αναλογικά) (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) .
ζ. της παραγρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
(ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007).
η. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
θ. του ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» ( ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
ι. Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).
ια. του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’141) - Ίδρυση
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων….» (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013).
ιβ. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013).
Τις αποφάσεις με αριθμούς:
α) 35130/739/11-08-2010 του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
β) 21176/ΔΕ1432/16-05-2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία το έργο: «Πράσινες Συνδυασμένες
Εμπορευματικές Μεταφορές στην περιοχή της Ν-Α Ευρώπης (GIFT)», εντάχθηκε στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έτους 2013, στη ΣΑΕ-063/2, με MIS
2013ΣΕ06320000, προϋπολογισμό # 450.400,00 € # και ετήσια πίστωση # 45.000,00 € #.

3.

Τη με αριθμ. οικ. 29876/3879/19-06-2013 πρόταση του Υπουργείου μας για την εγγραφή
πίστωσης ποσού #100.000,00€#, στο υπό κατάρτιση Π.Δ.Ε. έτους 2013, για το έργο:
«Πράσινες Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές στην περιοχή της Ν-Α Ευρώπης
(GIFT)» με MIS: 2013ΣΕ06320000.
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Tο υπ. αριθμ. Δ18.4/24633/603-05.06.2013 έγγραφο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Τομέα Μεταφορών προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σχετικά με
την διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας διαγωνισμού με θέμα: «Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης έργου (project management) του
ευρωπαϊκού προγράμματος GIFT (Green Intermodal Freight Transport) στα πλαίσια του
τομέα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

5.

Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
του
διαγωνισμού και ΙΙ) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων, σύμφωνα με τα
αναλυτικά οριζόμενα στην Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και
στην Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011.

6.

Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τους συμμετέχοντες
υπαλλήλους στις αρμόδιες επιτροπές Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
και ΙΙ) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων, προκειμένου για την κατανόηση
και αξιολόγηση των προσφορών.

7.

Την από 01-07-2013 ανακοίνωση περί πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης την 3η-072013.

8.

Το από 03-07-2013 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουμε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την
εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης έργου
(project management) του ευρωπαϊκού προγράμματος GIFT (Green Intermodal Freight
Transport) στα πλαίσια του τομέα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».
2. Το αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτό εκτενέστερα περιγράφεται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας, αφορά στην παροχή υπηρεσιών
συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης του προγράμματος GIFT για τις δράσεις ευθύνης της
Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 1,
όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής (Application Form) και στη Σύμβαση
Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος
τμήμα της διακήρυξης.
3. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται
στη σχετική διακήρυξη, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος
τμήμα της παρούσης απόφασης.
4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών,
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ήτοι την 29η Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 14:00, στο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, (Τομέας
Μεταφορών και Δικτύων), Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29η Αυγούστου 2013, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 13:00 .
Οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να αποστείλουν το φάκελο συμμετοχής τους με απλό ταχυδρομείο ή
Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε - Παπάγου, ισόγειο), συνοδευόμενο από συστημένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα
πρωτοκολλείται, με παραλήπτη τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το
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Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων που θα παραληφθούν. Επισημαίνεται ότι, προσφορά που περιέλθει
στο Υπουργείο μας μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 13:00, δεν
αποσφραγίζεται, απορρίπτεται υποχρεωτικά ως απαράδεκτη και επιστρέφεται στον
αποστολέα.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τους,
όπως περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη.
5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες
για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα απόφαση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του ν. 2362/1995 και του π.δ. 118/2007, καθώς και οι όροι, που αναφέρονται στη σχετική
διακήρυξη.
7. Ορίζουμε τη συγκρότηση των επιτροπών: Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού (Ε.Α.Α) και ΙΙ) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων, σύμφωνα με τα
αναλυτικά οριζόμενα στην Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην
Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011,
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πολυπλοκότητα και έκταση του έργου, οι οποίες απαιτούν
εξειδικευμένες γνώσεις από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους στις αρμόδιες επιτροπές.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσματά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας.
Ι) Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων (Ε.Α.Α.)
Τακτικά μέλη:
α) Παπαμιχαήλ Δόμνα, ως πρόεδρος,
β) Μιχαλόπουλος Κων/νος, ως μέλος,
γ) Σιούτα Βασιλική, ως μέλος,
δ) Πάσιος Ηλίας, ως μέλος και
ε) Καροτσιέρης Ανδρέας, ως μέλος,
με αναπληρωτές τους: Σταμούλη Ανδρέα (αναπληρωτής της προέδρου), Ζαΐμη Ειρήνη,
Τζουμάκα Κωνσταντινιά, Διακίδου Αλίκη και Γκυρτή Δημήτριο.
Γραμματέας της επιτροπής ανεδείχθη εκ της κληρώσεως ο υπάλληλος Νικηταϊδης
Ιωάννης με αναπληρώτρια την υπάλληλο Μπεράτη Κωνσταντίνα.
ΙΙ) Πενταμελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης Ενστάσεων
Τακτικά μέλη:
α) Πουλή Αδαμαντία, ως πρόεδρος,
β) Αλεξάκης Ιωάννης, ως μέλος,
γ) Κατσαρού Ευαγγελία, ως μέλος,
δ Βαλλιανάτου Καλλιόπη, ως μέλος και
ε) Καψή Ευγενία, ως μέλος,
με αναπληρωτές τους: Χριστόπουλο Αλέξανδρο (αναπληρωτής του προέδρου),
Νεαμονιτάκη Αργυρώ, Βαρδουλάκη Ευγενία, Ανδρεοπούλου Χριστίνα και Τάκη
Παναγιώτα.
Γραμματέας της επιτροπής ανεδείχθη εκ της κληρώσεως η υπάλληλος Γιατζόγλου Σοφία
με αναπληρωτή τον υπάλληλο Μπρακατσά Πέτρο.
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Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας κάποιου εκ των παραπάνω μελών, η αναπλήρωση γίνεται με
φροντίδα του προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα
τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.
Έργο των παραπάνω επιτροπών είναι :
I) Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων (Ε.Α.Α.)
 Η παραλαβή, μονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και η μονογραφή
των τριών (3) υποφακέλων (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ).
 Η αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», η μονογραφή και ο
έλεγχος του περιεχομένου του και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το έργο ολοκληρώνεται
από την επιτροπή, το αργότερο, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
 Η αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η μονογραφή, ο
έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου του και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το έργο
ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο, μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών (και
εφόσον παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες υποβολής ενστάσεων κατ’ αυτής).
 Η μονογραφή
και αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου του. Η Ε.Α.Α., μετά την
αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών θα συντάξει πρακτικό με την πρότασή της
για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, το οποίο θα αποστείλει στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται από
την επιτροπή, το αργότερο, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
 Η μονογραφή, αποσφράγιση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που θα
προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το
αργότερο, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης - ανάθεσης γίνεται βάσει του
άρθρου 23 παρ.1 του π.δ. 118/2007.
ΙΙ) Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των Διοικητικών Ενστάσεων
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και κρίση των διοικητικών προσφυγών και ενστάσεων,
που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού έως και
την κατακυρωτική απόφαση και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Δ. (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων).
9.

Αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης, διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του Υπ.Υ.Με.Δ.
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου), αρμόδια κα Νατάσσα Πιατίδου, τηλ.: 213.130.83.54,
email: n.piatidou@yme.gov.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από το δικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.yme.gov.gr.

10. Τα αντίγραφα της Αίτησης Συμμετοχής (Application Form) και της Σύμβασης Χρηματοδότησης
(Subsidy Contract) του έργου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμο τμήμα της
διακήρυξης, είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.yme.gov.gr,
όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το διαγωνισμό.
11. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις / συμπληρωματικές πληροφορίες, για το
περιεχόμενο των Τευχών του παρόντος διαγωνισμού υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στη
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.Δ., οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου –
Σελίδα 5 από 62

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2013

ΑΔΑ: ΒΛ431-3Ρ1

Αθήνα, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013 και ώρα 14:00.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15, παρ.2 παρ.α του π.δ. 118/2007,
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες [εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των δέκα (10) ημερών πριν την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών], αυτές παρέχονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων
να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ.2 του π.δ. 118/2007. Οι διευκρινίσεις
θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.Με.Δ, (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων:
http://www.yme.gov.gr).
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους του Υπ.Υ.Με.Δ.
12. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικειμένου της
Σύμβασης, θα γίνει, ως εξής:





Με έντοκη προκαταβολή ποσοστού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του Συμβατικού
Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.
Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης της Προόδου
της 4ης Περιόδου του έργου GIFT.
Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης Προόδου της
5ης Περιόδου του έργου GIFT.
Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης Προόδου της
6ης Περιόδου του έργου GIFT.


Οι νόμιμες κρατήσεις για τρίτους 3,172% στο χωρίς Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου του Αναδόχου,
βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόμιμος φόρος
εισοδήματος, σύμφωνα με το αρθρ.24 του ν. 2198/1994.
13. Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί:
 Στο “Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων” της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και
 Στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες:
1. ΚΕΡΔΟΣ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου και το εν λόγω
ποσό θα αφαιρεθεί, από το οφειλόμενο ποσό, κατά την πρώτη πληρωμή αυτού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, παράγραφος 3. Σε περίπτωση που ο ανοικτός
διαγωνισμός κηρυχτεί άγονος, η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, οικονομικού έτους 2013,
Φορέας 35/710 και Κ.Α.Ε. 0841 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά».
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί την ιστοσελίδα του Υπ.Υ.Με.Δ., Τομέας Μεταφορών
και Δικτύων: http://www.yme.gov.gr.
14. Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα
χιλιάδων ευρώ # 150.000,00€ # (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικονομικού έτους 2013, της ΣΑΕ063/2 (κωδικός 2013ΣΕ06320000) που αφορά στο έργο: «Πράσινες Συνδυασμένες Εμπορευματικές
Μεταφορές στην περιοχή της Ν-Α Ευρώπης (GIFT: Green Intermodal Freight Transport)».
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
- Η σχετική διακήρυξη
- Το από 03-07-13 Πρακτικό Δημόσιας
Κλήρωσης
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υπ. Υ.Με.Δ.:
α) Μέλη των επιτροπών αξιολόγησης του διαγωνισμού
και εξέτασης και κρίσης των ενστάσεων (24)
β) Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ:
1 - Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
2 - Γραφείο Υφυπουργού
3 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4 - Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών
5 - Γραφείο Γενικού Δ/ντή Μεταφορών
6 - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών
Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 44 , 106 79 - Αθήνα
Γ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 3 , 185 31- Πειραιάς

ΑΔΑ: ΒΛ431-3Ρ1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2 - Τμήμα Προμηθειών
3 - Ν. Πιατίδου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του Έργου:

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης

έργου (project management) του ευρωπαϊκού προγράμματος GIFT
(Green Intermodal Freight Transport) στα πλαίσια του τομέα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.1

Η διακήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, διέπονται από:

Α. Τις κάτωθι διατάξεις:
α. του άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος
από εμπορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995).
β. του ν. 2362/1995 « περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 « Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας » και τα άρθρα 45 και 50 του ν. 3943/2011
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995).
γ. του π.δ. 293/1999 « Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών», όπως
τροποποιήθηκε με τα π.δ.100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007 και τους
ν.
3897/2010, 4053/2012 και 4111/2013 και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 263/Α/26-11-1999).
δ. του π.δ. 166/2003 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
συναλλαγές » (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003).
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
στ. του π.δ. 118/2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου » (εφαρμοζομένου αναλογικά)
(ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) .
ζ. της παραγρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ
150/Α/10-07-2007).
η. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
θ. του ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» ( ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).
ι. Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).
ια. του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’141) - Ίδρυση
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων….» (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013).
ιβ. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013).

Β. Τις αποφάσεις με αριθμ.:
α) 35130/739/11-08-2010 του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
β) 21176/ΔΕ1432/16-05-2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία το έργο: «Πράσινες Συνδυασμένες Εμπορευματικές
Μεταφορές στην περιοχή της Ν-Α Ευρώπης (GIFT)», εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έτους 2013, στη ΣΑΕ-063/2, με MIS 2013ΣΕ06320000, προϋπολογισμό
# 450.400,00 € # και ετήσια πίστωση # 45.000,00 € #.
γ)Τη με αριθμ. οικ. 29876/3879/19-06-2013 πρόταση του Υπουργείου μας για την εγγραφή
πίστωσης ποσού #100.000,00€#, στο υπό κατάρτιση Π.Δ.Ε. έτους 2013, για το έργο: «Πράσινες
Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές στην περιοχή της Ν-Α Ευρώπης (GIFT)» με MIS:
2013ΣΕ06320000.
Σελίδα 11 από 62

ΑΔΑ: ΒΛ431-3Ρ1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2013

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ –
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
2.1 Στοιχεία διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής και Επικοινωνίας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Υπ.Υ.Με.Δ.)
(Τομέας Μεταφορών και Δικτύων )

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης
έργου (project management) του ευρωπαϊκού προγράμματος
GIFT (Green Intermodal Freight Transport) στα πλαίσια του
τομέα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παροχή Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.ΠΑ.

# 121.951,22 € #
# 150.000,00 € #

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το πρόγραμμα «Πράσινες Συνδυασμένες Εμπορευματικές
Μεταφορές στην περιοχή της Ν-Α Ευρώπης (GIFT: Green
Intermodal Freight ransport)», συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και
από εθνικούς πόρους κατά 15% [ Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικονομικού έτους 2013, της ΣΑΕ-063/2
(MIS: 2013ΣΕ063200000).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 01-12-2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ «ΤΕΥΧΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 και ώρα 13:00΄.
Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 και ώρα 14:00

29-07-2013

20-07-2013
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Πληροφορίες:

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, Τ.Κ. 101 91
213-130.83.54 & 213-130.80.91
213-130.83.92
n.piatidou@yme.gov.gr & r.sagani@yme.gov.gr
Τμήμα Προμηθειών - N. Πιατίδου
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2.2 Ορισμοί
1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τομέας Μεταφορών και
Δικτύων).
2. Τεύχη του διαγωνισμού: τα τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψήφιους
διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους της διακήρυξης, την
περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο
διαγωνισμός.
3. Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
4. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε προσφέρων
προκειμένου να μην αποκλεισθεί κατά το στάδιο του ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών
της προσφοράς του.
5. Προσωρινός ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον
κατάλληλη και εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
6. Ανάδοχος: Ο επιλεγείς του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση για την
παροχή των υπηρεσιών.
7. Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά
ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη διακήρυξη με τους όρους της και γ) την τεχνική και οικονομική
προσφορά του Αναδόχου.
2.3 Κριτήριο Κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα
προκύψει από την συσχέτιση της ßαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των
προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
2.4 Προϋπολογισμός και Διάρκεια της Σύμβασης
Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα
ευρώ και είκοσι δύο λεπτά # 121.951,22 € #, πλέον Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ #
150.000,00 € #, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις
01-12-2014.
2.5 Ενστάσεις
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης Σύμβασης για
λόγους νομιμότητας και ουσίας διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
3.1 Αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης, διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του
Υπ.Υ.Με.Δ. (Αναστάσεως και Τσιγάντε - Παπάγου), αρμόδια κα Νατάσσα Πιατίδου, τηλ.:
213.130.83.54, e-mail: n.piatidou@yme.gov.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από
το δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.yme.gov.gr. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση διαφοράς μεταξύ του επίσημου Τεύχους της διακήρυξης και του αντιγράφου,
υπερισχύει το πρωτότυπο Τεύχος.
3.2 Τα Αντίγραφα της
Αίτησης Συμμετοχής (Application Form) και της Σύμβασης
Χρηματοδότησης (Subsidy Contract), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης
ισχύος τμήμα της παρούσας διακήρυξης, είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
Αρχής: http://www.yme.gov.gr, όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το διαγωνισμό.
3.3 Οι παραλήπτες των τευχών του διαγωνισμού υποχρεούνται, άμεσα, να τα ελέγξουν από
άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην ανωτέρω
Διεύθυνση και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
3.4 Τα Τεύχη του διαγωνισμού αποτελούνται από την παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα
αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
4.1 Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας
του παραληφθέντος αντιγράφου των Τευχών του διαγωνισμού, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις / συμπληρωματικές πληροφορίες
για το περιεχόμενο των Τευχών του παρόντος διαγωνισμού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις
στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.Δ., οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου –
Αθήνα, μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι μέχρι τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013 και ώρα 14:00.
4.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15, παρ.2
παρ.α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της
ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους
συμμετέχοντες οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές παρέχονται το αργότερο εντός
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ.2 του π.δ. 118/2007.
4.4 Οι διευκρινίσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.Με.Δ, (Τομέας Μεταφορών και
Δικτύων: http://www.yme.gov.gr).
4.5 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους του Υπ.Υ.Με.Δ.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος,
αλλά και κάθε μέλος του – σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης –
έχει λάβει πλήρη γνώση : α) της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β)
της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο άρθρο 1 του κεφαλαίου I, της
παρούσας διακήρυξης.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GIFT- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1 Περιγραφή προγράμματος GIFT
Το πρόγραμμα
GIFT υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη (South East Europe) και περιλαμβάνει αφενός την καταγραφή, ανάλυση και
αξιολόγηση της κατάστασης του τομέα των μεταφορών στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και
αφετέρου τη διαμόρφωση νέων πολιτικών και στρατηγικών, με στόχο την προώθηση των
πράσινων συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:
1. Καταγραφή της παρούσας κατάστασης στο δίκτυο των εμπορευματικών μεταφορών του
προγράμματος (υποδομή, διαδικασίες, νομοθεσία, τεχνολογία), όπως επίσης και του
συνόλου των στρατηγικών που αφορούν τις πράσινες μεταφορές και τη μείωση της
κυκλοφορικής συμφόρησης και του θορύβου.
2. Διαβουλεύσεις και δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή τοπικών
αρχών και παρόχων μεταφορικού έργου, με σκοπό την αξιολόγηση της παρούσας
κατάστασης σε κάθε διάδρομο και την προώθηση μεθόδων και εργαλείων, έτσι ώστε να
γίνουν «πράσινοι».
3. Ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο δίκτυο των
εμπορευματικών μεταφορών, με γνώμονα την ταχύτητα, την αξιοπιστία, την
αποδοτικότητα και την προώθηση πολιτικών για την πράσινη ανάπτυξη.
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4.

5.

6.

7.

Προτάσεις για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και συμπληρωματικότητας των
εμπορευματικών μεταφορών στους εν λόγω διαδρόμους, με σκοπό τη σύνδεση των
λιμανιών της Ν.Α. Ευρώπης με την ενδοχώρα.
Προώθηση των «πράσινων διαδρόμων» του δικτύου του GIFT, με στόχο τη στροφή σε μέσα
πιο φιλικά προς το περιβάλλον για τη μεταφορά εμπορευμάτων, έναντι των φορτηγών
οχημάτων.
Σχεδιασμός μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση του αποτυπώματος
άνθρακα των εν λόγω διαδρόμων, στην κατεύθυνση της μείωσης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στις μεταφορές.
Υπογραφή κοινών διεθνών συμφωνιών, πρακτικών και Μνημονίων Συνεργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση έξι (6) πακέτων εργασίας, το καθένα από τα
οποία αναλύεται σε επιμέρους δράσεις ως εξής:
Πακέτο εργασίας 0: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
Πακέτο εργασίας 1: Διακρατική οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου
•
Δράση 1.1: Συντονισμός του προγράμματος, σύστημα ποιοτικού ελέγχου
και συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
•
Δράση 1.2: Διαχείριση του προγράμματος
Πακέτο εργασίας 2: Δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα
• Δράση 2.1: Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας και παραγωγή σχετικού
υλικού
• Δράση 2.2: Ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας και διάχυσης του προγράμματος
• Δράση 2.3: Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας του προγράμματος
• Πακέτο εργασίας 3: Καταγραφή, αποτίμηση και συγκριτική αξιολόγηση των
εμπορευματικών και πράσινων μεταφορών στο δίκτυο αναφοράς του προγράμματος
• Δράση 3.1: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου εμπορευματικών
μεταφορών του προγράμματος
• Δράση 3.2: Καταγραφή των υφιστάμενων πολιτικών σε σχέση με τις μεταφορές σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης
• Δράση 3.3: Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) και αποτίμηση του δικτύου
εμπορευματικών μεταφορών
• Δράση 3.4: Εργαστήρια συντονισμού και αποτίμησης
• Πακέτο εργασίας 4: Σύνθεση προτάσεων και πρότυποι διάδρομοι στο δίκτυο του GIFT
• Δράση 4.1: Σχεδιασμός και εφαρμογή πλατφόρμας διαλόγου για τις συνδυασμένες
εμπορευματικές μεταφορές
• Δράση 4.2: Διαμόρφωση προτάσεων και σύνθεση αυτών για τη βελτίωση του δικτύου
των πράσινων εμπορευματικών μεταφορών του προγράμματος GIFT
• Δράση 4.3: Διαμόρφωση προτάσεων και σύνθεση αυτών για τη βελτίωση των πράσινων
πολιτικών και στρατηγικών του GIFT
• Δράση 4.4: Ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων για την ενσωμάτωση των διαδρόμων του
έργου μέσω ενός Συνεργατικού σχηματισμού επιχειρήσεων και φορέων (Cluster) για
τις Πράσινες Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές
• Πακέτο εργασίας 5: Πιλοτική εφαρμογή των προτεινόμενων πράσινων διαδρόμων
• Δράση 5.1: Δοκιμές προσομοίωσης και πραγματικές δοκιμές στους διαδρόμους του
προγράμματος
• Δράση 5.2: Σχεδιασμός και Εφαρμογή «Πράσινου Παρατηρητηρίου»
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• Δράση 5.3: Εκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις (σε περιφερειακό επίπεδο) των
πράσινων προτεινόμενων διαδρόμων
• Πακέτο εργασίας 6: Κεφαλαιοποίηση και προτάσεις πολιτικών για τις μεταφορές
• Δράση 6.1: Έκθεση κοινής διακρατικής πολιτικής και πρωτοβουλίες αξιοποίησης
• Δράση 6.2: Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά είκοσι εννέα (29) εταίροι. Ειδικότερα, την κοινοπραξία
συνθέτουν δημόσιες/τοπικές αρχές, πάροχοι μεταφορικού έργου, Υπουργεία Μεταφορών,
σύνδεσμοι μεταφορέων και ερευνητικά ιδρύματα και επιμελητήρια. Το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων είναι Κεντρικός Δικαιούχος του προγράμματος (Lead Partner).
6.2 Αντικείμενο του έργου της Διακήρυξης
Το αντικείμενο του έργου, αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και
διοίκησης του προγράμματος GIFT για τις δράσεις ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα, το αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 1, όπως
περιγράφεται στην εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής (Application Form) και στη Σύμβαση
Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης
ισχύος τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Ειδικότερα:
1. Διοίκηση και έλεγχος
•
Παροχή υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με
οδηγίες της τελευταίας, στον έλεγχο της προόδου των εργασιών με βάση τα ορόσημα
(milestones) και τα παραδοτέα (deliverables).
•
Παροχή υποστήριξης στη διαδικασία σύνταξης καθώς και στη σύνταξη των
Εκθέσεων Προόδου (Progress Reports). (ηλεκτρονική και έντυπη).
2. Διοίκηση επικοινωνίας
•
Παροχή υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή στο ρόλο της, ως κομβικό σημείο
επικοινωνίας με όλους τους εταίρους. Δηλ. ο Ανάδοχος θα προσφέρει μόνιμη τεχνική
υποστήριξη (helpdesk) σε όλους τους εταίρους. Θα υποστηρίζει τους εταίρους στην
επίλυση καθημερινών διαχειριστικών θεμάτων.
•
Συμμετοχή στην επικοινωνία με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία (JTS), σχετικά με
διαχειριστικά θέματα (όπως χρηματοοικονομικά θέματα, τροποποιήσεις σύμβασης,
εκθέσεις προόδου).
•
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Παρακολούθησης, η οποία θα αποτυπώνει τις
εργασίες, τα απαραίτητα έγγραφα, τα παραδοτέα, τα χρονοδιαγράμματα και τα
οικονομικά στοιχεία. Η βάση αυτή θα πρέπει να επικαιροποείται συνεχώς κατά τη
διάρκεια του προγράμματος.
•
Διοργάνωση συναντήσεων (project and steering committee meetings):
 Συμμετοχή στη σύνταξη της ατζέντας των συναντήσεων και κοινοποίηση της στους
εταίρους
 Συμμετοχή στις συναντήσεις και τήρηση πρακτικών
3. Διοίκηση πόρων
•
Συνεχής Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στον έλεγχο εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του προγράμματος.
•
Τήρηση αρχείου πληρωμών και απόδοσης κοινοτικής συνδρομής στους εταίρους.
•
Παροχή πληροφόρησης για την χρηματοοικονομική κατάσταση του προγράμματος
στην Αναθέτουσα Αρχή αλλά και στη Συντονιστική Επιτροπή.
4. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την τήρηση των κανονισμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΑΡΘΡΟ 7: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
7.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, από ικανό αριθμό
στελεχών[κατ’ελάχιστον τρία (3) άτομα με δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης], η οποία
θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση των εργασιών που θα αναλάβουν.
Ειδικότερα η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από:
Α) Έναν Κύριο Υπεύθυνο-Συντονιστή του έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής.
2.

Τουλάχιστον

πενταετή

εμπειρία

στη

διαχείριση

ευρωπαϊκών

και

εθνικών

προγραμμάτων.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Β) Τουλάχιστον δυο (2) στελέχη, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής.
2. Τουλάχιστον διετή εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Όλα τα παραπάνω προσόντα και απαιτήσεις σχετικές με την επαγγελματική εμπειρία
αποδεικνύονται με την υποβολή βιογραφικών, τα οποία συνοδεύονται από επικυρωμένα
αντίγραφα πιστοποιητικών εκπαίδευσης και βεβαιώσεων.
7.2 Αντικατάσταση του Υπευθύνου του έργου και των στελεχών της Ομάδας Έργου που θα
προταθούν στην προσφορά, επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και με άτομα ανάλογων
προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης
της Αναθέτουσας Αρχής.
7.3 Σημειώνεται, πως στην περίπτωση ανάγκης του Αναδόχου, για συμπλήρωση των στελεχών
της Ομάδας Έργου με νέα επιπλέον στελέχη, αυτό επιτρέπεται μόνο με στελέχη ανάλογων
προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και υπό την προϋπόθεση της
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
7.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του έργου που κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του έργου, 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 αντικαταστάτη.
7.5 Ο Κύριος Υπεύθυνος - Συντονιστής του έργου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα
συμβληθούν με την Αναθέτουσα Αρχή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με αυτή και συνεπώς, δεν γεννάται καμία
υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί τους.
7.6 Γλώσσες εργασίας θα είναι η αγγλική και η ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8.1 Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του από την έδρα του, μέσω τηλεφώνου ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι απαιτείται, ο
Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Κεντρικής
Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής ή σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου,
σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκειά του. Για την κατάρτιση εγγράφων, γνωμοδοτικών
σημειωμάτων, εκθέσεων και αναφορών, ο Ανάδοχος θα δύναται να παρέχει υπηρεσίες και στην
έδρα του καθότι πρόκειται για πνευματική εργασία.
8.2 Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, ο Ανάδοχος θα συμμετέχει σε συσκέψεις, συναντήσεις,
συνεργασίες, και άλλες δραστηριότητες εντός ή εκτός των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής.
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Οι τυχόν απαιτούμενες μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του έργου, συναντήσεις με
υπευθύνους κ.λπ. αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου και πραγματοποιούνται με δικά του
μέσα.
8.3 Όλα τα μέσα που θα απαιτηθούν και θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του
έργου, βαρύνουν τον ίδιο τον Ανάδοχο και ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση θα αναλάβει η
Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
9.1 Για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα θέτει στη διάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
9.2 Για την έγγραφη αποτύπωση του είδους των υπηρεσιών που θα παρέχει ο Ανάδοχος
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών και οργάνων (Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.), ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα ακόλουθα
παραδοτέα:

9.2.1 . Παραδοτέα Α & Β
Τα κάτωθι παραδοτέα, θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3)
αντίτυπα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Α) Εγχειρίδιο Ποιότητας - Οδηγός Διαχείρισης έργου - Πακέτο Εργαλείων
συντονισμού έργου
Μετά το πέρας ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να
παραδώσει:
1.
Εγχειρίδιο Ποιότητας (Quality Chart Guide): Εγχειρίδιο, το οποίο θα περιέχει οδηγίες,
διαδικασίες, εργαλεία και δείκτες, με στόχο την εξασφάλιση της ποιοτικής υλοποίησης του
έργου και της ποιότητας των παραδοτέων.
2.
Οδηγό Διαχείρισης Έργου (Project Management Guide): Οδηγός, ο οποίος θα περιέχει
αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση του έργου από τους
εταίρους, αλλά και συνολικά, όπως αρχές διαχείρισης, αναφορές, μέθοδοι επικοινωνίας,
διοικητικές δομές, εργαλεία παρακολούθησης προόδου και διαδικασίες καθημερινής
διαχείρισης. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση, βάση αυτού του οδηγού,
να παρακολουθεί και να εισηγείται σχετικά με την πρόοδο των εργασιών.
3.
Πακέτο Εργαλείων Συντονισμού Έργου (Project Coordination Toolkit): Εγχειρίδιο, το
οποίο περιέχει περιγραφή και ανάπτυξη του συνόλου των εργαλείων, ηλεκτρονικών και μη,
για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση του έργου.
Αποτελείται από: i) τη Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης (Μonitoring Database), για την
οποία γίνεται ήδη αναφορά στο αντικείμενο της πρόσκλησης. Στη βάση πρέπει να
αποτυπώνονται με ακρίβεια, κατ’ ελάχιστο, οι εργασίες και οι εξαρτήσεις μεταξύ αυτών, τα
παραδοτέα, τα χρονοδιαγράμματα, οι συναντήσεις και οι κρίσιμες προθεσμίες. To
λογισμικό και ο πηγαίος κώδικας θα παραδοθούν και θα παραμείνουν μετά το
πέρας του προγράμματος στην ιδιοκτησία του Υπουργείου, ii) το Σχέδιο Δράσης
Έργου (Action Plan) που περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των Πακέτων Εργασίας, των
εργασιών και των παραδοτέων του κάθε Πακέτου, των ρόλων και των υποχρεώσεων των
εταίρων σχετικά με τα παραδοτέα και τον καθορισμό κρίσιμων ενδιάμεσων στόχων
(milestones).
B) Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports)

Η συγκεκριµένη έκθεση ̟εριέχει αναλυτική ̟εριγραφή των δραστηριοτήτων
̟ου έλαβαν χώρα κατά την ̟ερίοδο αναφοράς, της ̟ροόδου στο φυσικό
αντικείµενο µε τα ενδεχόµενα α̟οτελέσµατα και συµ̟εράσµατα καθώς και
οικονοµική αναφορά, η ο̟οία ̟αρουσιάζει την ̟ρόοδο του έργου ως ̟ρος την
α̟ορρόφηση του ̟ροϋ̟ολογισµού, ό̟ως αυτά ορίζονται α̟ό την εγκεκριµένη
Αίτηση Συµµετοχής (Application Form) και την Σύµβαση Χρηµατοδότησης
(Subsidy Contract).
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Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
Περίοδος
του έργου
GIFT

Περίοδος Αναφοράς

Προθεσμία για υποβολή των
Εκθέσεων Προόδου και των
Αιτήσεων Αποζημίωσης

4η
5η
6η

01/06/2013-30/11/2013
01/12/2013-31/05/2014
01/06/2014-31/08/2014

01/03/2014
01/09/2014
01/12/2014

9.2.2 . Παραδοτέο Γ: Εκθέσεις Απολογισμού Υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει, κάθε τρίμηνο, ενδιάμεσες εκθέσεις απολογισμού των
παρεχόμενων υπηρεσιών αρχής γενομένης από την υπογραφή της Σύμβασης.
Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν περιγραφή του συνόλου των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
κατά τη διάρκεια του έργου.
Επιπλέον, θα περιλαμβάνουν την πορεία και τις προοπτικές εξέλιξης του έργου, θα
παρουσιάζονται ενδεχόμενα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους,
καθώς και προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο έργων, αλλά και σε
επίπεδο Αναδόχου φορέα, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του έναντι του έργου.
Οι Εκθέσεις Απολογισμού Υπηρεσιών, θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε
τρία (3) αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα.
9.3 Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και
των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις.
.
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
10.1 Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
έως την 01-12-2014.
10.2 Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει στην Επιτροπή
Παραλαβής και Παρακολούθησης το σύνολο των παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ανωτέρω άρθρο.
10.3 Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του προγράμματος GIFT, η Αναθέτουσα Αρχή έχει
τη δυνατότητα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να επεκτείνει τη Σύμβαση για χρονικό διάστημα
μέχρι έξι (6) μήνες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 11: ΑΜΟΙΒΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
11.1 Η ανώτατη αμοιβή δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων
εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών # 121.951,22 € #, πλέον του εκάστοτε
αναλογούντος Φ.Π.Α.
11.2 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης και ιδίως σε περίπτωση που τα
παραδοτέα υπολείπονται του αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αμοιβής,
επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 16 της παρούσας και του δικαιώματος για
αποκατάσταση κάθε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας.
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11.3 Η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης,
αιτιολογημένα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
11.4 Στο πλαίσιο της αμοιβής περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση
του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσα Αρχής, έστω και εξ’
επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:
(α) Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος,
(β) Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, όπως και οι
απαιτούμενες μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του έργου,
(γ) Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της
ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων
έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
11.5 Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για
το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο και την ακρίβεια των υπολογισμών,
με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την οικονομική του προσφορά.
11.6 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών και παρακράτηση φόρου, οι οποίες, κατά νόμο, βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
11.7 Για την είσπραξη της αμοιβής ο Ανάδοχος υποβάλλει τα προβλεπόμενα παραστατικά και
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
12.1 Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, δικαιούται να λάβει έντοκη
προκαταβολή ποσοστού μέχρι 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής,
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 6 του π.δ. 118/2007.
12.2 Το ποσό της προκαταβολής παρακρατείται και εκκαθαρίζεται με την πρώτη πληρωμή.
Ακολούθως αποδεσμεύεται και η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής.
12.3 Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται ως εξής:
• Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης
Προόδου της 4ης Περιόδου του έργου GIFT, την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της
Σύμβασης, έναντι τιμολογίου. Στην πληρωμή αυτή τιμολογείται και η χορηγηθείσα
προκαταβολή.
• Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης
Προόδου της 5ης Περιόδου του έργου GIFT, την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της
Σύμβασης, έναντι τιμολογίου.
• Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης
Προόδου της 6ης Περιόδου του έργου GIFT, την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της
Σύμβασης, έναντι τιμολογίου.
12.4 Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές θα ακολουθούν τη ροή χρηματοδοτήσεων του έργου
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων
που επιφέρουν τη μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή,
κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η
χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε.
12.5 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε
υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της
συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή.
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12.6 Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου «Πράσινες Συνδυασμένες Εμπορευματικές
Μεταφορές στην περιοχή της Ν-Α Ευρώπης (GIFT: Green Intermodal Freight Transport)»,
προϋπολογίζεται
στο
ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ #150.000,00€#
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικονομικού έτους 2013, της ΣΑΕ-063/2 (MIS
2013ΣΕ06320000).
12.7 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο όνομα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Α.Φ.Μ. 090310533 και Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
12.8 Κατά τις πληρωμές θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος,
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/1994 και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 3,172% στο χωρίς
Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου.
12.9 Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει δεκτός και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
13.1 Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί
Σύμβαση.
13.2 Στη Σύμβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν:
α) Οι όροι που αναφέρονται στη διακήρυξη αυτή και τα παραρτήματά της.
β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων και έχει γίνει αποδεκτό από
την Αναθέτουσα Αρχή.
13.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως
προσφορά, προκήρυξη και απόφαση ανάθεσης, πλην, καταδήλων σφαλμάτων, είτε
παραδρομών είτε παραλείψεων.
13.4 Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και
θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε
τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η
εκτέλεση του έργου, όπως προδιαγράφηκε.
13.5 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, να προσέλθει για
να υπογράψει τη Σύμβαση του έργου. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση,
μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής ολικά ή μερικά η Εγγύηση Συμμετοχής.
13.6 Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο
με την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (σύμφωνα
με το άρθρο 38: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της παρούσας) η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 10% της
συνολικής τιμής κατακύρωσης του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών, κάθε εταιρεία με την επωνυμία της καταθέτει ξεχωριστά
Εγγυητική Επιστολή ύψους ίσου με το ποσοστό που αναλογεί στη συμμετοχή τους στην ένωση
εταιρειών ή στην περίπτωση έκδοσης μίας ενιαίας – συνολικής εγγυητικής επιστολής θα πρέπει
να αναφέρονται όλες οι εταιρείες – μέλη με την επωνυμία κάθε μίας καθώς και το ποσό που της
αναλογεί.
Με την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, επιστρέφεται στο ίδρυμα που
την εξέδωσε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον διακόσιες
δέκα (210) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 118/2007 και στο άρθρο 38: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της παρούσας και
θα επιστραφεί μετά την έκδοση πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής του έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσιών αρνείται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως, ή να
εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή
του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
13.7 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στον
επόμενο στην κατάταξη υποψήφιο και ξεκινά την διαδικασία υπογραφής Σύμβασης με αυτόν.
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ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
14.1 Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του
αναδόχου έχει η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου», η οποία θα συσταθεί με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
14.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.
14.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής και να τη διευκολύνει στο έργο της.
14.4 Η Επιτροπή θα παραλαμβάνει και θα εγκρίνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9, του
κεφαλαίου ΙΙ, παραδοτέα. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα παραδοτέα στους προβλεπόμενους από
τη σχετική Σύμβαση χρόνους.
14.5 Η Επιτροπή, καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωμα, στο πλαίσιο της
παρακολούθησης του έργου να ζητούν ενδιάμεσες εκθέσεις για την πορεία του με σχετικά
στοιχεία και να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια του έργου, όποτε
κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και
διευκρινίσεις εκατέρωθεν.
14.6 Η Επιτροπή, εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής που τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, για την προώθηση της διαδικασίας πληρωμής
του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 15: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
15.1 Η οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιείται με πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και
Οριστικής Παραλαβής του Έργου, που εκδίδεται, το αργότερο, εντός τριμήνου από την
υποβολή της τελευταίας έκθεσης απολογισμού υπηρεσιών, με το οποίο πιστοποιείται και η λήξη
της Σύμβασης. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών του Αναδόχου, είναι
απαραίτητο για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
15.2 Παρερχομένης απράκτου της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, η παραλαβή
του έργου θεωρείται ως αυτοδίκαια συντελεσθείσα, μετά πάροδο μηνός από την υποβαλλόμενη,
μετά την εκπνοή της προθεσμίας, ειδική προς τούτο αίτηση του Αναδόχου για διενέργεια της
παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 16: ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
16.1 Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε
περίπτωση που σε βάρος του Αναδόχου εκδοθεί οριστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται σε
πτώχευση ή τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, καθώς και σε περίπτωση που
λυθεί, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του, εφόσον
τέτοια απαιτείται, ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
16.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για
σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε
σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση
της λειτουργίας της Σύμβασης, μέχρι το πέρας της συμβατικά καθορισθείσας διάρκειάς της.
Σπουδαίος λόγος που αφορά τον Ανάδοχο συντρέχει ιδίως σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης
των συμβατικών υποχρεώσεών του και πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του,
επιφυλασσομένων του άρθρου 18 της παρούσας και των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής
για αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας.
16.3 Η Αναθέτουσα Αρχή, διαπιστώνοντας υπαίτια παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων
του Αναδόχου ή πλημμελή εκπλήρωση της παροχής του, δύναται να τάξει στον Ανάδοχο εύλογη
προθεσμία άρσης της υποδειχθείσας παράβασης και συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της
Σύμβασης, δηλώνοντας ταυτόχρονα, ότι με την άπρακτη πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας
καταγγέλλει τη Σύμβαση. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της
Αναθέτουσας Αρχής, η καταγγελία αναπτύσσει ενέργεια από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας.
Η παράγραφος αυτή δεν περιορίζει το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να καταγγείλει
απροθέσμως και αζημίως την παρούσα, σύμφωνα με την παράγραφο 16.2 του άρθρου αυτού,
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ούτε εισάγει όρο του κύρους της καταγγελίας, η οποία είναι δυνατή και πριν την πάροδο της
ταχθείσας προθεσμίας.
16.4 Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου,
τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον
Ανάδοχο αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.
16.5 Με την για οποιονδήποτε λόγο λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του
πράξουν το ίδιο.
16.6 Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία των ήδη παρασχεθέντων κατά τον
χρόνο αυτό υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
16.7 Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση, προς τον
Ανάδοχο, αναστέλλεται μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ των συμβαλλομένων υποχρεώσεων.
16.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε
θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά του. Δικαιούται δε
να συμψηφίσει μονομερώς τις εν λόγω αξιώσεις της με τυχόν αξιώσεις του Αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσής τους για την αμοιβή του.
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, υπέρ αυτής, το δικαίωμα να αναστείλει μονομερώς την
εφαρμογή μέρους ή ολόκληρης της Σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο,
στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία
έναρξης της αναστολής και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.
17.2 Από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του
Ανάδοχου, οφείλει όμως να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των
συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την ομαλή εκτέλεση της Σύμβασης μετά την άρση
των λόγων που επέβαλλαν την αναστολή.
17.3 Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την αναστολή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται
να ειδοποιήσει αμελλητί εγγράφως τον Ανάδοχο. Η Σύμβαση ενεργοποιείται αυτοδικαίως μετά
την κατά το προηγούμενο εδάφιο ειδοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 18: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
18.1 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, από αποκλειστική
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
18.2 Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στο συγκεκριμένο έργο.
18.3 Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις
του π.δ. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 19: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
19.1 Η Διακήρυξη και η Σύμβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του διαγωνισμού με
βάση τη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το
ελληνικό.
19.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της διακήρυξης και στην εκτέλεση της
Σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
19.3 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο είναι σε κάθε
περίπτωση, το Ελληνικό Δίκαιο.
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ΑΡΘΡΟ 20: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, μέρους ή του συνόλου, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την
Αναθέτουσα Αρχή πλην, της απαίτησης για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που
δύναται να εκχωρηθεί σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της
Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 και πάντοτε κατόπιν της έγγραφης σύμφωνης
γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 21: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση του έργου εν όλο ή εν μέρει από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 22: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του
τμήμα του έργου. 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 σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με
αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο. Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο
Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία
καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην
Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
23.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που του δόθηκε ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά
την υλοποίηση της Σύμβασης, και να μην κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των
οποίων λαμβάνει γνώση εξ αφορμής της Σύμβασης. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το
προσωπικό, οι συνεργάτες και κάθε είδους προστηθέντες ή βοηθοί εκπλήρωσης, οι οποίοι
εμπλέκονται με την εκτέλεση των ανατεθειμένων υπηρεσιών να τηρούν την ως άνω
υποχρέωση, κατά τα ειδικότερα στην παράγραφο 23.3, οριζόμενα.
23.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς
την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της
υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο
Ανάδοχος δεν εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο και έναντι κανενός. Η
Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής δεν έχει σε καμία περίπτωση
χαρακτήρα εξουσιοδότησης ή πληρεξουσιότητας.
23.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου, ώστε κάθε απασχολούμενος ή
καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της Σύμβασης,
καθώς και κάθε προστηθείς ή βοηθός εκπλήρωσης να λαμβάνει γνώση και να τηρεί την
υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:
α. Να απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού και να μη
διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν
σε γνώση του σχετικά με τη Σύμβαση.
β. Να μην γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι
δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που
παρέχει, τηρώντας την απαραίτητη εχεμύθεια και το απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία,
στοιχείο ή δεδομένο.
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23.4 Σε περίπτωση παράβασης των εκ του άρθρου αυτού υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει εις ολόκληρον από τον Ανάδοχο και κάθε υπαίτιο τρίτο την
αποκατάσταση κάθε βλάβης ή ζημίας, την παύση κοινοποίησης των πληροφοριών και την
παράλειψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς στο μέλλον, επιφυλασσομένων των διατάξεων
της Σύμβασης.
23.5. Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας παρέχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα στην
Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 24: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται, καταρτίζεται και παραδίδεται από
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει
ελεύθερα. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα
ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής, πέραν της
προβλεπόμενης στη σχετική Σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα
όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο
Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
To λογισμικό και ο πηγαίος κώδικας που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου, θα
παραδοθούν και θα παραμείνουν μετά το πέρας του προγράμματος στην ιδιοκτησία του
Υπουργείου.
ΑΡΘΡΟ 25: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
25.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη απαλλάσσονται των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
25.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του, σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει αμελλητί στην
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά που συγκροτούν την ανωτέρα βία
εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν προσκομίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία της Αναθέτουσας
Αρχής από την παραβίαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου.
ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
26.1 Σε περίπτωση πτώχευσης ενός εκ των μελών του Αναδόχου, οι λοιποί αναλαμβάνουν
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής όλες τις ευθύνες εκτέλεσης του έργου, ως αυτοί μόνο να είχαν
συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, των σχέσεων αυτών μετά του πτωχεύσαντος ως και των
δανειστών αυτού ρυθμιζόμενων από τις σχετικές περί πτώχευσης διατάξεις.
26.2 Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των μελών του Αναδόχου που ανέλαβε την εκπόνηση του
έργου, συνεχίζεται υπό των λοιπών μετεχόντων στην ένωση, κοινοπραξία ή σύμπραξη αυτή, εις
ολόκληρον ευθυνομένων, η εκπόνηση του αρξαμένου σταδίου έργου, έστω και αν κατά τη
συστατική πράξη αυτής προβλεπόταν διάλυση της ομάδας λόγω θανάτου ενός των μελών. Η
Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί πάντοτε, στην περίπτωση αυτή προς άρτια εκπόνηση του έργου να
ζητήσει τη σύμπραξη με άλλη ομάδα ή να κηρύξει διαλυμένη τη Σύμβαση ή και να δεχθεί τη
συνέχιση της εκπόνησης του έργου και για τα επόμενα στάδια αυτής, εάν πεισθεί ότι
υφίστανται οι δυνατότητες εκπόνησής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 27: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
27.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 της παρούσας.
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27.2 Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις
όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται
στη διακήρυξη.
27.3 Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του
διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την
διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
28.2 Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να κατατεθούν συνοδευόμενες από
συστημένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, με παραλήπτη τη Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας
Αρχής, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι την 29η
Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να αποστείλουν το φάκελο συμμετοχής τους και με απλό
ταχυδρομείο ή Courier, συνοδευόμενο από συστημένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα
πρωτοκολλείται, με παραλήπτη τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα
Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων που θα
παραληφθούν.
Επισημαίνεται ότι, προσφορά που θα περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την
καταληκτική ημερομηνία, δεν αποσφραγίζεται, απορρίπτεται υποχρεωτικά ως
απαράδεκτη και επιστρέφεται στον αποστολέα.
28.3 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, μετά τη λήξη του χρόνου
υποβολής τους, όπως περιγράφεται στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 29: ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η Ελληνική και σε
αυτή πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, οι προσφορές των
υποψηφίων και η Σύμβαση. Κάθε ξενόγλωσσο κείμενο ή πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται
από ακριβή μετάφρασή του στα Ελληνικά επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου. Σε
περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση επικρατεί η διατύπωση στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
30.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
30.1.1
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προέρχονται ή είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη
της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες
σύνδεσης με την Ε.Ε. Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νομίμως συσταθεί
σύμφωνα με την νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό μίας από τις προαναφερθείσες
χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με μία από τις
προαναφερθείσες χώρες.
30.1.2
Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή
Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του π.δ. 118/2007.
30.2 Οι κοινοπραξίες/ενώσεις επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η
επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση επιχειρήσεων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της
κοινοπραξίας/ένωσης θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής έκαστος αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον για το σύνολο του έργου.
30.3 Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε
περισσότερες από μία προσφορές.
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30.4 Τα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο διαγωνιζόμενος
προκειμένου να τεκμηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων του, που αντιστοιχούν στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η Αναθέτουσα
Αρχή καθώς και τη μη συνδρομή στο πρόσωπό του των τυπικών λόγων αποκλεισμού από το
διαγωνισμό, απαριθμούνται στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 31: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα
επικυρωμένα αντίγραφα και στις υπεύθυνες δηλώσεις να υπάρχει θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής. Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, όσα δε εξ αυτών
εκδίδονται σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την μορφή επιστολής), στην οποία θα πρέπει να
αναφέρονται τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον προσφέροντα και
υποβάλλουν την προσφορά. Στην Αίτηση, η οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του
συμμετέχοντα (σε περίπτωση ένωσης από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των
συμμετεχόντων στην ένωση), θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους και ο
κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης.
2. Σε περίπτωση συνεργασίας του υποψηφίου Αναδόχου με υπεργολάβο, δεν απαιτείται η εν
λόγω αίτηση συμμετοχής από τον υπεργολάβο.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση συμμετοχής δεν υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, απαιτείται
εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) με την οποία παρέχεται σε τρίτο
άτομο εξουσιοδότηση προς υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της προσφοράς.
4. Επίσης, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της
ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών.
Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ
Η παραπάνω αίτηση συμμετοχής
θα συνοδεύεται και από Υπεύθυνη Δήλωση του
διαγωνιζομένου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα διορίζει Αντίκλητο,
κάτοικο Αθηνών, με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
fax, κ.λ.π.) για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί. Προκειμένου περί κοινοπραξίας ή
ένωσης, ο Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης και η
δήλωση θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών. Ο ως άνω
διοριζόμενος αντίκλητος θα δηλώσει εγγράφως την αποδοχή του διορισμού του.
Γ. ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Επίσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να τα συμπεριλάβουν στο Φάκελο «Δικαιολογητικά»:
Γ.1 Γενικά
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 38 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ και το υπόδειγμα
του Παραρτήματος I, της παρούσας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
II. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ή την ημερομηνία
επίδοσης της στο ταχυδρομείο, ο υποψήφιος Ανάδοχος:
1. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
2. δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
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3. είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
4. είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
5. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),
6. τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
7. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
8. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
9. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για
την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
10. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας , άρθρο 43 του π. δ/τος 60/2007.
11. δεν καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που
αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.
12. δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με
οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή.
13. δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του π.δ. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
3.

Υπεύθυνη Δήλωση έγκαιρης προσκόμισης δικαιολογητικών
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για την απόφαση κατακύρωσης
του διαγωνισμού, εφόσον η κατακύρωση πρόκειται να γίνει σε αυτόν, θα προσκομίσει στο
αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, τα εξής δικαιολογητικά:
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει
ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισμούς .
 Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή
επαγγελματικής ένωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου
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Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια Αρχή.
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν έχει καταδικαστεί με καταδικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 43 του π.δ. 60/2007.
ΙΙΙ. Την Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως το απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή
το ισοδύναμο προς τούτο έγγραφο:
- Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα την υπογράψουν για:
Α. τις Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές,
Β. τις Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές,
Γ. τις Α.Ε. ο πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
Δ. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, υποβάλλεται για κάθε φυσικό και κάθε νομικό
πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία σύμφωνα με τα ανωτέρω
οριζόμενα.
IV. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος που
είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους
ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) όπως για παράδειγμα ΤΕΒΕ,
ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος θα προκύπτει κατά
κανόνα από θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρησης ή
τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα
της.
4. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση.
IV. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
VI. Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με
βάση αμετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34, και 39 του π.δ. 118/2007 κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του ή την ημερομηνία επίδοσης της στο ταχυδρομείο.
Προκειμένου δε για αλλοδαπούς, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη
αρχή της χώρας εγκατάστασής τους.
VIΙ. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
VIIΙ. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων,
κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με
την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.
ΙΧ. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους σχετικό με
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Χ. Να δηλώνεται ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του υποψηφίου
Αναδόχου προσφέροντος με το οποίο:
1.
Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
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Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνεται, με σχετικό πρακτικό απόφασης του
διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρίας στο
διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.
2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος),
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης
και της προσφοράς, και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια
του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
6. Δικαιολογητικά σύστασης και εκπροσώπησης
Για υποψήφιους – νομικά πρόσωπα, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα
σύστασης νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα
(κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, από τα οποία προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την
υπογραφή τους.

7. Ειδικά για Υπεργολάβους: Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης των όρων και των εργασιών.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει για κάθε ένα από τους δηλούμενους υπεργολάβους του,
Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Υπεργολάβου στην οποία να
αναφέρεται ότι ο Υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και της εργασίας
που θα του ανατεθεί σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος του έργου.
8. Ειδικά για ενώσεις ή κοινοπραξίες
Για υποψήφιους Αναδόχους που συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία:
1. συμφωνητικό συνεργασίας των μελών τους, φυσικών ή νομικών προσώπων, με το οποίο
(κατ’ ελάχιστον) να :
α. δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη για την
εκπλήρωση του έργου,
β. ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό και εν τη γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής,
γ. αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου στο σύνολο της
προσφοράς και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της
υλοποίησης του Έργου.
δ. ορίζεται το μέλος που αναλαμβάνει το συντονισμό της κοινοπραξίας - ένωσης για την
υλοποίηση του έργου (leader).
2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο όπου παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της ένωσης ή
κοινοπραξίας να υπογράφει για λογαριασμό της τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό με το διαγωνισμό έγγραφο.
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών χρήσεων
του έτους του διαγωνισμού στις περιπτώσεις που προκύπτει από το νόμο υποχρέωση σύνταξης
ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2 περ.β σημείο ΙΙ του π.δ.118/2007, από όπου πρέπει
να προκύπτει επί ποινής αποκλεισμού ότι έχουν μέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία (3)
έτη ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από τον προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ΦΠΑ).
Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, δύναται ο διαγωνιζόμενος να
προσκομίσει ένορκη βεβαίωση περί του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών.
Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Επικυρωμένο κατά το νόμο αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ
ISO 9001:2008, εν ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 9, του π.δ.118/2007.
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ΣΤ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του
ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Σε περίπτωση εγκατάστασης των Νομικών Προσώπων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
του παρόντος εδαφίου εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό καταστατικού με τις
τελευταίες τροποποιήσεις και κατατίθενται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική Γλώσσα.
2. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά
βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του
Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών που αναφέρονται
προηγούμενα, και οι προσφέροντες υποχρεούνται να παράσχουν διευκρινίσεις μέσα σε τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Άλλως, η προσφορά θα
απορρίπτεται.
3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους
υποψήφιους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
4. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά με την
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1699/1986, όσο αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, αντικαθιστάται
από ένορκη δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου.

.
ΑΡΘΡΟ 32: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
32.1 Ο υποψήφιος καλείται να περιλάβει, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τα ακόλουθα:
Α. Κείμενο με συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, με έμφαση
στα θέματα που κατά την κρίση τους είναι σημαντικά για την υλοποίησή του.
Η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του έργου (παρεχόμενες υπηρεσίες, εργαλεία και
τεχνικές) θα πρέπει να παραθέτει τις – κατά την άποψη του υποψηφίου– αναγκαίες
προϋποθέσεις για τη βέλτιστη υλοποίηση του έργου και να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο θα
καλυφθεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών. Επισημαίνεται ότι η προσφορά θα
αξιολογηθεί και για το κατά πόσο ο υποψήφιος θα έχει κατανοήσει τις απαιτήσεις του έργου
και της Αναθέτουσας Αρχής και θα προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων αυτών.
Η περιγραφή της μεθοδολογίας θα ακολουθεί τα οριζόμενα στο πρότυπο ISO 21500.
Β. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και πίνακα παραδοτέων.
Γ. Βιογραφικά των στελεχών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας
καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών εκπαίδευσης και βεβαιώσεις (άρθρο 7 της
παρούσας).
Δ. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας, και συμπληρωμένο τον κατωτέρω
πίνακα στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης για τα μέλη της Ομάδας
Έργου:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Θέση στην Ομάδα
Έργου

Αρμοδιότητες/
Καθήκοντα

Ε. Συμπληρωμένο τον κατωτέρω πίνακα στον οποίο θα δίνονται περιληπτικά, τα στοιχεία των
υποπαραγράφων Α, Β, Γ και Δ του παρόντος άρθρου:
Α/Α

Κριτήρια Συμμόρφωσης

1.

Συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης
του έργου

2.

Ομάδα Έργου και Βιογραφικά σημειώματα Στελεχών

3.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου και Πίνακας
παραδοτέων

4.

Περιγραφή δομής/οργανωτικού σχήματος ομάδας
έργου, σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και
ρόλων

Σελίδα
Ναι /
Όχι προσφοράς

Συμπληρωματικά, ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να συμπεριλάβει επιπλέον στοιχεία σχετικά
με την ικανότητα του να αναλάβει την εκτέλεση του έργου.
32.2 Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς αποτελούν κριτήριο ανάθεσης και θα
βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 40, ΣΤΑΔΙΟ II.
32.3 Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτές ή προφορικές
διευκρινίσεις από οποιονδήποτε υποψήφιο για τα αναφερόμενα στην τεχνική του προσφορά ή
και προφορική παρουσίαση αυτών.
32.4 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά, που, κατά την κρίση της
αρμόδιας ΕΑΑ των προσφορών του διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
32.5 Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Οι
προσφορές που αναφέρονται σε τμήμα ή μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών, θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 33: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, καλείται να περιλάβει, στο φάκελο οικονομικής προσφοράς, την
προτεινόμενη αμοιβή του, αριθμητικώς και ολογράφως με και χωρίς Φ.Π.Α.
Οι οικονομικές προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
από την επόμενη μέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 34: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
34.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
34.2 Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
34.3 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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34.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
34.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
34.6 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών.
34.7 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε
υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 35: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές που, αιτιολογημένα θα θεωρηθούν από την ΕΑΑ, αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται
ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Ειδικότερα, προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν :
•
Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή
ανακριβή στοιχεία.
•
Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
•
Δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
•
Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
•
Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος.
•
Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί
αναφέρονται.
•
Αν σε ένα κριτήριο η τεχνική προσφορά κριθεί ως απαράδεκτη ή ελλιπής τότε η
πρόταση απορρίπτεται συνολικά.
ΑΡΘΡΟ 36: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
36.1 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της διακήρυξης.
36.2 Όλα τα δικαιολογητικά/ απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, θεωρούνται ουσιώδη και
η παράλειψη υποβολής ενός εκ των παραπάνω αποκλείει τον διαγωνιζόμενο από τις περαιτέρω
διαδικασίας του διαγωνισμού.
36.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν σβησίματα, διαγραφές, διορθώσεις και
παραπομπές.
36.4 Δεν γίνεται αποδεκτή καμία αντιπροσφορά - τροποποίηση ή διόρθωση της αρχικής
προσφοράς.
36.5 Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του
Διαγωνισμού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο
περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations) ή
ξενόγλωσσοι όροι, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους
προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις
συντομογραφίες αυτές και τους ξενόγλωσσους όρους με την εξήγηση της έννοιάς τους.
36.6 Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να παραδοθούν υπό τη μορφή ΕΝΟΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. (κυρίως φάκελος
προσφοράς). Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ.7 του π.δ.118/2007, ήτοι:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τρεις (3) επιμέρους
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και
επιπλέον θα αναγράφουν:
α. Στον πρώτο φάκελο: ΦΑΚΕΛΟΣ Α: « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ »
β. Στο δεύτερο φάκελο: ΦΑΚΕΛΟΣ Β: « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
γ. Στον τρίτο φάκελο: ΦΑΚΕΛΟΣ Γ: « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
36.7 Κάθε φάκελος από τους παραπάνω, περιλαμβάνει αναλυτικότερα:
36.7.1 Φάκελος Δικαιολογητικών.
Στο φάκελο αυτό, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να
υποβληθούν μαζί με την προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 31 της παρούσας.
36.7.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς.
Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 32 της παρούσας.
36.8.3 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.
Ο φάκελος αυτός περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο 33 της παρούσας.
36.8 Τα περιεχόμενα και των τριών φακέλων (Δικαιολογητικών - Τεχνικής ΠροσφοράςΟικονομικής Προσφοράς) υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε δύο (2) αντίτυπα, στην
Ελληνική γλώσσα. Ένα (1) εκ των αντιτύπων, θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", θα έχει
αριθμημένες τις σελίδες του και κάθε σελίδα του θα είναι μονογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου και θα περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, το δε
άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και μπορεί να περιέχει απλές φωτοτυπίες των
πρωτότυπων εγγράφων. Το "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" επικρατεί των δύο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ
τους.
36.9 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ.
2 περ. α του π.δ. 118/2007, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο,
να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
ΑΡΘΡΟ 37: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
37.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες από την επομένη μέρα της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον προβλεπόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
37.2 Σε περίπτωση που προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα
Αρχή θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους προσφέροντες, το αργότερο δέκα (10) μέρες
πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν τις
εγγυήσεις συμμετοχής τους.
37.3 Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον
υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του
επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά εκλογής.
ΑΡΘΡΟ 38: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007, ειδικότερα
δε ισχύουν τα εξής:
38.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
38.1.1
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και
με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής κατά το άρθρο 25,
παρ.1-4 και 7 του π.δ.118/2007 της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό
5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.),
ήτοι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ # 7.500,00 € #.
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38.1.2
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς την Αναθέτουσα
Αρχή και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη
ημέρα της διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
38.1.3
Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης κατά την
κατακύρωση, των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που περιγράφονται στο άρθρο 41, από τον
υποψήφιο που αναδείχθηκε ως Ανάδοχος, τότε καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, ολικά
ή μερικά, η Εγγύηση Συμμετοχής .
38.1.4
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, ο οποίος αναδείχθηκε ως Ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει τη Σύμβαση, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής,
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής.
38.1.5
Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την
κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται εντός πέντε
(5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης (άρθρο 25, παρ.
7 του π.δ. 118/2007).
38.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
38.2.1
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής Σύμβασης, να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος
της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α,
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του π.δ. 118/2007. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει
διάρκεια τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μεγαλύτερη από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης
του έργου.
38.2.2
Η επιστροφή της ανωτέρω εγγυητικής θα γίνει με έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής προς το πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε,
μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου.
38.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται προκαταβολή ποσοστού 10% επί της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, με την υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Προκαταβολής,
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 6 του π.δ. 118/2007.
38.4 Επισημαίνεται ότι οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης και
Προκαταβολής, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούν τα υποδείγματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα (Παραρτήματα I, II, III).
38.5 Όλες οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να εκδίδονται από αναγνωρισμένο
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης
εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997, όπως ισχύει.
38.6 Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή,
να διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και να έχουν συνταχθεί στα ελληνικά, ή σε περίπτωση που
έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στα ελληνικά. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος/ένωσης κλπ, οι
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυμία αυτού και καλύπτουν την αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο σώμα της
επιστολής.
ΑΡΘΡΟ 39: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
39.1 Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
39.2 Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δεν δικαιούται σε καμία
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους κατά της απόρριψης των προσφορών
αυτών.
39.3 Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά
τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί,
ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α) έκπτωση και απώλεια κάθε
δικαιώματος για κατακύρωση, β)κατάπτωση, μερική ή ολική της εγγύησης συμμετοχής χωρίς
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άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια και αποκλεισμός του από τους διαγωνισμούς της
Αναθέτουσας Αρχής, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 40: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών θα γίνει σε δημόσια ανοικτή
συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 και ώρα 14:00, ενώπιον της Επιτροπής
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων (ΕΑΑ). Η ΕΑΑ αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση
των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω.

ΣΤΑΔΙΟ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
1. Κατά την αποσφράγιση, η ΕΑΑ ανοίγει τον κυρίως φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει τους
τρεις υποφακέλους (Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς, Οικονομικής Προσφοράς).
2. Στη συνέχεια αποσφραγίζει και μονογράφει το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» του υποφακέλου
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», κατά φύλλο.
3. Η ΕΑΑ προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής. Εξετάζεται ο φάκελος δικαιολογητικών όσον αφορά την πληρότητά τους και την
κανονικότητά τους.
4. Κατά τη διάρκεια του σταδίου, η ΕΑΑ μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων που
έχουν υποβληθεί και να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα
έγγραφα ή πιστοποιητικά.
5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κάθε προσφέροντος, η ΕΑΑ
συντάσσει πρακτικό που θα αποστείλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την
έκδοση της σχετικής απόφασης.
6. Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων κατά το πρώτο στάδιο, η Αναθέτουσα
Αρχή ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των τεχνικών προσφορών και ενημερώνει τους
συμμετέχοντες, που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό, με σχετική ανακοίνωση που θα
τους αποσταλεί, με fax, ή έγγραφο, τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες προ της
ημερομηνίας που θα αποσφραγιστούν οι τεχνικές προσφορές.
7. Σε περίπτωση που κάποια προσφορά απορριφθεί, οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
ΣΤΑΔΙΟ II: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Η ΕΑΑ αποσφραγίζει τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μονογράφει το
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο.
2.
Λαμβάνει χώρα η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών σε κλειστές συνεδριάσεις της ΕΑΑ.
3.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών με τους συντελεστές βαρύτητας κάθε
κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα, βάσει του οποίου θα
υπολογισθεί ο Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (TBi) κάθε προσφοράς (i).
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ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α.

Περιγραφή δομής/οργανωτικού σχήματος ομάδας
έργου, σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και
ρόλων

Β.

Σαφής και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας
εκτέλεσης του έργου

50%

Γ.

Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και έκτασης του
αντικειμένου

10%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

40%

100%

Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε ένα βαθμό για την
τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί:
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους κριτήρια των ομάδων. Η βαθμολογία κάθε
κριτηρίου καθορίζεται σε 100 βαθμούς, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις της διακήρυξης. Προσφορά που θα συγκεντρώνει σε κάθε ένα από τα επιμέρους
κριτήρια των ομάδων, βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς, στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις της διακήρυξης .
Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων κάθε ομάδας
κριτηρίων.
Το άθροισμα των βαθμών των ομάδων κριτηρίων αποτελεί το Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς του
κάθε υποψηφίου ΤΒi.
Η ΕΑΑ θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές ως εξής:
Α) Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 110,
κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.
Β) Ο βαθμός κάθε κριτηρίου, σε επίπεδο επιτροπής, είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου
των μελών της επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της
προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει
τον Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (TBi).
4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η ΕΑΑ συντάσσει
πρακτικό που θα αποστείλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της
σχετικής απόφασης.
5. Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων κατά το δεύτερο στάδιο, η
Αναθέτουσα Αρχή ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών και
ενημερώνει τους συμμετέχοντες, που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό, με σχετική
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί, με fax, ή έγγραφο, τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες
προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές.
6. Σε περίπτωση που κάποια προσφορά απορριφθεί, ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται.
ΣΤΑΔΙΟ III: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η ΕΑΑ αποσφραγίζει τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μονογράφει το
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο.
2. Σε περίπτωση που η προσφορά κριθεί ασυνήθιστα χαμηλή (κάτω από το 60% του
προϋπολογισμού) σε σχέση με το αντικείμενό της Σύμβασης, η ΕΕΑ δύναται να ζητήσει γραπτώς
διευκρινήσεις ως προς τα επιμέρους στοιχεία της προσφοράς. Προσφορές για τις οποίες οι
διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με την παράγραφο δεν δικαιολογούν τις χαμηλές τιμές
που έχουν προσφερθεί, θα απορρίπτονται.
3. Για κάθε προσφέροντα, θα υπολογιστεί ο Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (KBi), ως εξής:
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ΚΒi = Kmin/Ki x 100
όπου Κmin = το ποσό της αμοιβής της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή και Ki = το ποσό της
αμοιβής τη προσφοράς i.
4. Στη συνέχεια, γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών, για τον υπολογισμό της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Προς τούτο, εξάγεται ο Τελικός Βαθμός
Συνολικής Προσφοράς (Λ) κάθε προσφέροντος, με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λ= ΤΒi x 0,8 + ΚBi x 0,2
όπου TB(i) = Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς και KB(i) = Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς.
5. Με βάσει τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι προσφέροντες θα καταταχθούν
κατά αύξουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος, θα είναι ο προσφέρων με το
μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Λ).
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο Βαθμό Τεχνικής
Προσφοράς.
7. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η ΕΑΑ συντάσσει
πρακτικό που θα αποστείλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της
σχετικής απόφασης προσωρινής κατακύρωσης. Η κατάταξη ενός υποψηφίου στην πρώτη θέση
του πίνακα τελικής κατάταξης δεν θεωρείται, άνευ εταίρου, κατακύρωση.
Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων κατά το τρίτο στάδιο, η Αναθέτουσα
Αρχή ενημερώνει εγγράφως τον προσωρινό Ανάδοχο, να υποβάλει, εντός είκοσι (20) ημερών,
στην ΕΑΑ, σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 41 της
παρούσας (άρθρο 19 παρ. 6 του π.δ. 118/2007). Με σχετική ανακοίνωση που θα αποσταλεί, με
fax, ή έγγραφο, γνωστοποιείται τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν, η αποσφράγιση
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Επίσης γνωστοποιείται εγγράφως,
ΑΡΘΡΟ 41: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται προσωρινά το έργο, είναι υποχρεωμένος, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, να υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της
Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο με συνημμένη επιστολή, τα κάτωθι έγγραφα και
δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο άρθρο 6, παρ.2 του π.δ.118/2007, τα οποία πρέπει να
υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα. Όλα τα δικαιολογητικά θα
υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, όσα δε εξ’ αυτών εκδίδονται σε άλλη γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
41.1 Οι Έλληνες Πολίτες:
1 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της
έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της έγγραφης ειδοποίησης.
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για : α) αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, β) συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, δ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ε) νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συμβιβασμό. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και
πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση και εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση.

1.

41.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες:
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 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. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
δεν έχει καταδικασθεί, με αμετάκλητη για : α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου γ)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε) νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους ,από
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, της χώρας εγκατάστασής τους,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου ανάδοχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη
Δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου ανάδοχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

1.

41.3 Τα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψήφιου ανάδοχο σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την
οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση
αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ( για τον ή τους νόμιμους εκπροσώπους) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για : α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου γ) δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου δ) απάτη,
κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το απόσπασμα ή το έγγραφο
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και πτωχευτικό
συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 9.1.3 της παρούσης, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων,
αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της
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έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψήφιου ανάδοχο ενώπιον συμβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση.
- Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια
αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης
αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση με την οποία βεβαιώνεται το
περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση
δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση επιπλέον θα
δηλώνεται ότι δεν προβλέπεται η ζητούμενη ένορκη δήλωση.
41.4 Οι Συνεταιρισμοί:
1
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του
υποψήφιου ανάδοχο, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων
δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου ανάδοχο, την τροποποίηση του
καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα
υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.
2
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
3
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συμβιβασμό. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

4

5

6

7

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και πτωχευτικό
συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση . Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και σε διαδικασία θέσης σε
εκκαθάριση.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
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9

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού
να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

1.

2.

41.5 Ενώσεις - Κοινοπραξίες
Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά, ανάλογα με
την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός).
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή
του κάθε μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας :
o
στην Ένωση/ Κοινοπραξία και
o
στο Διαγωνισμό.
− να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.

Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση
προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ, που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό και υπέβαλε προσφορά
ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του διαγωνιζόμενου, απόσυρση της προσφοράς του και
αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή
καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης
κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την ως άνω μεταβολή της
σύνθεσης του διαγωνιζομένου.
41.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή και συνοδεύονται
από ένα αντίγραφο.
2. Η ΕΑΑ αποσφραγίζει τον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» που θα προσκομίσει ο
προσωρινός Ανάδοχος, μονογράφει κατά φύλλο και ελέγχει τα δικαιολογητικά, κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του π.δ. 118/2007.
3. Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης των δικαιολογητικών
του άρθρου 40 του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ.2β
περ.ΙΙ του π.δ. 118/2007.
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4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η ΕΑΑ συντάσσει πρακτικό που θα
αποστείλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 42: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
42.1 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης ανάθεσης, γίνεται βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του
π.δ. 118/07.
42.2 Για την κατακύρωση του αποτελέσματος λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη
συμβατική συμπεριφορά του συμμετέχοντος.
42.3 Με την ανακοίνωση, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
42.4 Κανένας από τους προσφέροντες δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή
μέρος της μετά την αξιολόγησή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε. Σε περίπτωση που θα
αποσυρθεί, υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
•
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
•
Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική
ενέργεια.
42.5 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν τηρήσει τις
υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 118/2007, τότε κηρύσσεται
έκπτωτος (άρθρο 23 παρ.5 του π.δ.118/2007), καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και επιλέγεται ο συμμετέχων με τον επόμενο καλύτερο υπολογισμένο
λόγο προσφοράς (βάσει συγκριτικού κόστους και τεχνικής βαθμολογίας).
42.6 Σε κάθε περίπτωση πάντως η Αναθέτουσα Αρχή, δεν έχει καμιά υποχρέωση και ευθύνη
έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό αυτό, εξ’ αιτίας των διαδικασιών του
διαγωνισμού, της υποβολής των προσφορών, της αξιολόγησης αυτών και της τελικής επιλογής,
καθώς επίσης και από τις διαπραγματεύσεις που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν.
ΑΡΘΡΟ 43: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
43.1 Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα ενστάσεις κατά:
• Της διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Της συμμετοχής οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισμό ή της διενέργειας του
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
• Της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού.
43.2 Ο τρόπος, οι προθεσμίες υποβολής, οι σχετικές κοινοποιήσεις και το ύψος του
απαραίτητου παραβόλου περιγράφονται στο άρθρο 15 του π.δ.118/2007.
43.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφερομένους, δεν γίνονται δεκτές.
43.4 Οι συμμετέχοντες δύνανται, να υποβάλλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης τους. Η απόφαση επί της προσφυγής δεν
επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 44: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή
συμβολαιογραφική πράξη διορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα
ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, ένωσης ή σύμπραξης, η
συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου θα υπογράφεται υποχρεωτικά από
τους νομίμους εκπροσώπους έκαστου των μελών του Αναδόχου και στους οποίους θα
κοινοποιούνται τα οποιαδήποτε έγγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων
μερών. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του
αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. Ο
Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων,
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση,
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συμμετέχοντας, όποτε
και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 45: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο υπογράφεται και από τα
δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα
διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρώνει στο κείμενο της Σύμβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία
προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη
του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς
του Αναδόχου (άρθρο 24 παράγραφος 1 του π.δ. 118/2007).
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών (άρθρο 24 παράγραφος 3 του π.δ. 118/2007).
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει
χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσμεύει με τους όρους τους οποίους περιέχει
τόσο την Αναθέτουσα Αρχή, που διενεργεί το διαγωνισμό, όσο και τους διαγωνιζόμενους.
Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού
είτε κατά την συνομολόγηση της Συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του
διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της Σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

:

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

:

Σχέδιο Σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας) ……………..
Κατάστημα…………………
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)…………….
Ημ/νία έκδοσης : …………….
ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 Παπάγος

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ. …....……......για. ΕΥΡΩ 7.500,00 €
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……..……….. υπέρ της εταιρείας
………………………...…………………...................................................................................
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατομικά και για κάθε μια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για τη συμμετοχής της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας (αριθμός
διακήρυξης 2/2013) για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης έργου
(project management) του ευρωπαϊκού προγράμματος GIFT (Green Intermodal Freight Transport)
στα πλαίσια του τομέα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».
Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο αίτημα της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτημά σας, θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να
είναι διακόσιες δέκα (210) ημέρες τουλάχιστον από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του παρόντος
διαγωνισμού. ]
Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ..Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας) ……………..
Κατάστημα…………………
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)…………….
Ημ/νία έκδοσης : …………….
ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 Παπάγος
Εγγυητική Επιστολή υπ’ Αρ. …....……......για. ΕΥΡΩ………………………
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ……..……….. υπέρ
της
εταιρείας ………………………...…………………...................................................................................
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατομικά και για κάθε μια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης
και διοίκησης έργου (project management) του ευρωπαϊκού προγράμματος GIFT (Green Intermodal
Freight Transport) στα πλαίσια του τομέα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 2/2013 διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει μόνο τις, από τη μεταξύ σας Σύμβαση υποχρεώσεις της εν λόγω
Εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο αίτημα της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτημά σας, θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να
είναι μεγαλύτερος, κατά τουλάχιστον τρείς (3) μήνες, του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου].
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α III
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας) ……………..
Κατάστημα…………………
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)…………….
Ημ/νία έκδοσης : …………….
ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 Παπάγος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ……… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού
των
ΕΥΡΩ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας «
», για την χορήγηση ισόποσης προκαταβολής, για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου διαχείρισης και διοίκησης έργου (project management) του ευρωπαϊκού
προγράμματος GIFT (Green Intermodal Freight Transport) στα πλαίσια του τομέα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» της υπ. αριθμ. 3/2013 διακήρυξης.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή παύει ισχύουσα από της επιστροφής της σε εμάς, με έγγραφη
προς τούτο σχετική εντολή σας και οπωσδήποτε, μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με
πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο αίτημα της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτημά σας, θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Σελίδα 49 από 62

ΑΔΑ: ΒΛ431-3Ρ1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:

Μητρώνυμο:
Τόπος Γέννησης:
Αν όχι Ελληνική,
συνολικός χρόνος
παραμονής
στην Ελλάδα (σε έτη)

Υπηκοότητα:
Οικογενειακή
Κατάσταση:
Διεύθυνση
Κατοικίας:

Τηλέφωνο:

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: _____________________________________
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος

Όνομα
Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εργοδότης

Θέση

Καθήκοντα

Χρονική
Περίοδος
(από – έως)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΣΟΥ #
€ # [ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ. Π. Α. 23 % ]
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
GIFT (GREEN INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «

»

ΑΘΗΝΑ, / /
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 12: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 17: ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (APPLICATION FORM)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (SUBSIDY CONTRACT)

Σελίδα 52 από 62

ΑΔΑ: ΒΛ431-3Ρ1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2013

Παπάγου, σήμερα
, στο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Τομέας Μεταφορών και Δικτύων), Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 - Παπάγου, τηλ.: 213 130.8354, οι υπογράφοντες τη σύμβαση:
1. To Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων) που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κ.
του Υπουργείου, σύμφωνα με την παράγραφο
του αποφασιστικού μέρους της υπ. αριθμ.
απόφασης του
του Υπ. Υ. Με. Δ. και στο εξής καλούμενο «Αναθέτουσα Αρχή»,
2. Η εταιρία με την επωνυμία «
» που εδρεύει στην οδό
, ΤΚ
,
, τηλ:
, fax:
, με ΑΦΜ:
και ΔΟΥ:
και εκπροσωπείται
νομίμως από τον
, σύμφωνα με το από το υπ’ αριθ.
πρακτικό Δ.Σ. και η οποία στο εξής θα καλείται Ανάδοχος
και αφού έλαβαν υπόψη:
1 Τη με αριθμ. 2/2013 διακήρυξη (απόφαση αριθμ.
), με την οποία προκήρυχθηκε ανοικτός
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για
την επιλογή εξειδικευμένου Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GIFT (GREEN INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».
2 Τη με αριθμ.
Υπουργική Απόφαση, με την οποία κατακυρώθηκε στην «
» (
), η εκτέλεση έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(PROJECT MANAGEMENT) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GIFT (GREEN INTERMODAL
FREIGHT TRANSPORT) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».
3 Την από ……………… υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, σε συνδυασμό με την τεχνική
προσφορά του Αναδόχου. Σε όσα σημεία, η τεχνική προσφορά του Αναδόχου υπερέχει των όρων της
προκήρυξης, είναι δεσμευτικά γι’ αυτόν και προς όφελος της Αναθέτουσας Αρχής.
1.1 Περιγραφή προγράμματος GIFT
Το πρόγραμμα GIFT υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη (South East Europe) και περιλαμβάνει αφενός την καταγραφή, ανάλυση και
αξιολόγηση της κατάστασης του τομέα των μεταφορών στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης
και αφετέρου τη διαμόρφωση νέων πολιτικών και στρατηγικών, με στόχο την προώθηση
των πράσινων συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:
1. Καταγραφή της παρούσας κατάστασης στο δίκτυο των εμπορευματικών
μεταφορών του προγράμματος (υποδομή, διαδικασίες, νομοθεσία, τεχνολογία), όπως
επίσης και του συνόλου των στρατηγικών που αφορούν τις πράσινες μεταφορές και
τη μείωση της κυκλοφορικής συμφόρησης και του θορύβου.
2. Διαβουλεύσεις και δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή
τοπικών αρχών και παρόχων μεταφορικού έργου, με σκοπό την αξιολόγηση της
παρούσας κατάστασης σε κάθε διάδρομο και την προώθηση μεθόδων και εργαλείων,
έτσι ώστε να γίνουν «πράσινοι».
3. Ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο δίκτυο των
εμπορευματικών μεταφορών, με γνώμονα την ταχύτητα, την αξιοπιστία, την
αποδοτικότητα και την προώθηση πολιτικών για την πράσινη ανάπτυξη.
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4. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και συμπληρωματικότητας
των εμπορευματικών μεταφορών στους εν λόγω διαδρόμους, με σκοπό τη σύνδεση
των λιμανιών της Ν.Α. Ευρώπης με την ενδοχώρα.
5. Προώθηση των «πράσινων διαδρόμων» του δικτύου του GIFT, με στόχο τη στροφή
σε μέσα πιο φιλικά προς το περιβάλλον για τη μεταφορά εμπορευμάτων, έναντι των
φορτηγών οχημάτων.
6. Σχεδιασμός μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση του
αποτυπώματος άνθρακα των εν λόγω διαδρόμων, στην κατεύθυνση της μείωσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις μεταφορές.
7. Υπογραφή κοινών διεθνών συμφωνιών, πρακτικών και Μνημονίων Συνεργασίας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση έξι (6) πακέτων εργασίας, το καθένα από
τα οποία αναλύεται σε επιμέρους δράσεις ως εξής:
Πακέτο εργασίας 0: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
Πακέτο εργασίας 1: Διακρατική οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου
•
Δράση 1.1: Συντονισμός του προγράμματος, σύστημα ποιοτικού ελέγχου
και συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
•

Δράση 1.2: Διαχείριση του προγράμματος

Πακέτο εργασίας 2: Δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα
• Δράση 2.1: Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας και παραγωγή
σχετικού υλικού
• Δράση 2.2: Ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας και διάχυσης του προγράμματος
• Δράση 2.3: Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας του
προγράμματος
• Πακέτο εργασίας 3: Καταγραφή, αποτίμηση και συγκριτική αξιολόγηση των
εμπορευματικών και πράσινων μεταφορών στο δίκτυο αναφοράς του
προγράμματος
• Δράση 3.1: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου
εμπορευματικών μεταφορών του προγράμματος
• Δράση 3.2: Καταγραφή των υφιστάμενων πολιτικών σε σχέση με τις μεταφορές σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο για την περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης
• Δράση 3.3: Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) και αποτίμηση του δικτύου
εμπορευματικών μεταφορών
• Δράση 3.4: Εργαστήρια συντονισμού και αποτίμησης
• Πακέτο εργασίας 4: Σύνθεση προτάσεων και πρότυποι διάδρομοι στο δίκτυο του
GIFT
• Δράση 4.1: Σχεδιασμός και εφαρμογή πλατφόρμας διαλόγου για τις συνδυασμένες
εμπορευματικές μεταφορές
• Δράση 4.2: Διαμόρφωση προτάσεων και σύνθεση αυτών για τη βελτίωση του
δικτύου των πράσινων εμπορευματικών μεταφορών του προγράμματος GIFT
• Δράση 4.3: Διαμόρφωση προτάσεων και σύνθεση αυτών για τη βελτίωση των
πράσινων πολιτικών και στρατηγικών του GIFT
• Δράση 4.4: Ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων για την ενσωμάτωση των
διαδρόμων του έργου μέσω ενός Συνεργατικού σχηματισμού επιχειρήσεων και
φορέων (Cluster) για τις Πράσινες Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές
• Πακέτο εργασίας 5: Πιλοτική εφαρμογή των προτεινόμενων πράσινων
διαδρόμων
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• Δράση 5.1: Δοκιμές προσομοίωσης και πραγματικές δοκιμές στους διαδρόμους του
προγράμματος
• Δράση 5.2: Σχεδιασμός και Εφαρμογή «Πράσινου Παρατηρητηρίου»
• Δράση 5.3: Εκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις (σε περιφερειακό επίπεδο) των
πράσινων προτεινόμενων διαδρόμων
• Πακέτο εργασίας 6: Κεφαλαιοποίηση και προτάσεις πολιτικών για τις μεταφορές
• Δράση 6.1: Έκθεση κοινής διακρατικής πολιτικής και πρωτοβουλίες αξιοποίησης
• Δράση 6.2: Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά είκοσι εννέα (29) εταίροι. Ειδικότερα, την
κοινοπραξία συνθέτουν δημόσιες/τοπικές αρχές, πάροχοι μεταφορικού έργου, Υπουργεία
Μεταφορών, σύνδεσμοι μεταφορέων και ερευνητικά ιδρύματα και επιμελητήρια. Το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι Κεντρικός Δικαιούχος του
προγράμματος (Lead Partner).
1.2 Αντικείμενο του έργου της Διακήρυξης
Το αντικείμενο του έργου, αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και
διοίκησης του προγράμματος GIFT για τις δράσεις ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα, το αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 1, όπως
περιγράφεται στην εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής (Application Form) και στη
Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας σύμβασης.
Ειδικότερα:
1. Διοίκηση και έλεγχος
• Παροχή υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή σε καθημερινή βάση,
σύμφωνα με οδηγίες της τελευταίας, στον έλεγχο της προόδου των εργασιών
με βάση τα ορόσημα (milestones) και τα παραδοτέα (deliverables).
• Παροχή υποστήριξης στη διαδικασία σύνταξης καθώς και στη σύνταξη των
Εκθέσεων Προόδου (Progress Reports). (ηλεκτρονική και έντυπη).
2. Διοίκηση επικοινωνίας
•
Παροχή υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής στο ρόλο της, ως κομβικό
σημείο επικοινωνίας με όλους τους εταίρους. Δηλ. ο Ανάδοχος θα προσφέρει μόνιμη
τεχνική υποστήριξη (helpdesk) σε όλους τους εταίρους. Θα υποστηρίζει τους
εταίρους στην επίλυση καθημερινών διαχειριστικών θεμάτων.
•
Συμμετοχή στην επικοινωνία με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία (JTS), σχετικά
με διαχειριστικά θέματα (όπως χρηματοοικονομικά θέματα, τροποποιήσεις
σύμβασης, εκθέσεις προόδου).
•
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Παρακολούθησης, η οποία θα αποτυπώνει τις
εργασίες, τα απαραίτητα έγγραφα, τα παραδοτέα, τα χρονοδιαγράμματα και τα
οικονομικά στοιχεία. Η βάση αυτή θα πρέπει να επικαιροποείται συνεχώς κατά τη
διάρκεια του προγράμματος.
•
Διοργάνωση συναντήσεων (project and steering committee meetings):
 Συμμετοχή στη σύνταξη της ατζέντας των συναντήσεων και κοινοποίηση της
στους εταίρους
 Συμμετοχή στις συναντήσεις και τήρηση πρακτικών
3. Διοίκηση πόρων
•
Συνεχής Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στον έλεγχο εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του προγράμματος.
•
Τήρηση αρχείου πληρωμών και απόδοσης κοινοτικής συνδρομής στους
εταίρους.
•
Παροχή πληροφόρησης για την χρηματοοικονομική κατάσταση του
προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή αλλά και στη Συντονιστική Επιτροπή.
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Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την τήρηση των κανονισμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως την
01-12-2014.
4.

Με τη λήξη της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει στην Επιτροπή Παραλαβής και
Παρακολούθησης το σύνολο των παραδοτέων.
Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του προγράμματος GIFT, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη
δυνατότητα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να επεκτείνει τη Σύμβαση για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6)
μήνες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΑΠΑΝΗ
1. Ο « Ανάδοχος » αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, έναντι αμοιβής
ευρώ
#
€ #, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 23 %. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται
όλες οι αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου του Αναδόχου, χωρίς καμία περαιτέρω
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και αν προέρχεται από επιγενόμενη αιτία.
2. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών, που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση
επέκτασης της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης (ΑΡΘΡΟ 2).
3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών και παρακράτηση φόρου, οι οποίες, κατά νόμο, βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
4. Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικονομικού έτους 2013, της ΣΑΕ-063/2 (κωδικός 2013ΣΕ06320000)
που αφορά στο έργο: «Πράσινες Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές στην περιοχή της Ν.Α
Ευρώπης (GIFT: Green Intermodal Freight Transport)».
5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση,
η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω σύμβασης αζημίως υπέρ αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1 Για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα θέτει στη διάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
4.2 Για την έγγραφη αποτύπωση του είδους των υπηρεσιών που θα παρέχει ο Ανάδοχος σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών και οργάνων (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου,
Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.), ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα ακόλουθα παραδοτέα:
4.2.1 . Παραδοτέα Α & Β
Τα κάτωθι παραδοτέα, θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) αντίτυπα, στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Α) Εγχειρίδιο Ποιότητας - Οδηγός Διαχείρισης έργου - Πακέτο Εργαλείων συντονισμού
έργου
Μετά το πέρας ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει:
1. Εγχειρίδιο Ποιότητας (Quality Chart Guide): Εγχειρίδιο, το οποίο θα περιέχει οδηγίες,
διαδικασίες, εργαλεία και δείκτες, με στόχο την εξασφάλιση της ποιοτικής υλοποίησης του
έργου και της ποιότητας των παραδοτέων.
2. Οδηγό Διαχείρισης Έργου (Project Management Guide): Οδηγός, ο οποίος θα περιέχει αναλυτικές
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση του έργου από τους εταίρους, αλλά και συνολικά,
όπως αρχές διαχείρισης, αναφορές, μέθοδοι επικοινωνίας, διοικητικές δομές, εργαλεία
παρακολούθησης προόδου και διαδικασίες καθημερινής διαχείρισης. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος θα
έχει την υποχρέωση, βάση αυτού του οδηγού, να παρακολουθεί και να εισηγείται σχετικά με την
πρόοδο των εργασιών.
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3. Πακέτο Εργαλείων Συντονισμού Έργου (Project Coordination Toolkit): Εγχειρίδιο, το οποίο
περιέχει περιγραφή και ανάπτυξη του συνόλου των εργαλείων, ηλεκτρονικών και μη, για την
αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση του έργου. Αποτελείται από: i) τη
Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης (Μonitoring Database), για την οποία γίνεται ήδη αναφορά στο
αντικείμενο της πρόσκλησης. Στη βάση πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια, κατ’ ελάχιστο, οι
εργασίες και οι εξαρτήσεις μεταξύ αυτών, τα παραδοτέα, τα χρονοδιαγράμματα, οι συναντήσεις και
οι κρίσιμες προθεσμίες. To λογισμικό και ο πηγαίος κώδικας θα παραδοθούν και θα
παραμείνουν μετά το πέρας του προγράμματος στην ιδιοκτησία του Υπουργείου, ii) το
Σχέδιο Δράσης Έργου (Action Plan) που περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των Πακέτων
Εργασίας, των εργασιών και των παραδοτέων του κάθε Πακέτου, των ρόλων και των υποχρεώσεων
των εταίρων σχετικά με τα παραδοτέα και τον καθορισμό κρίσιμων ενδιάμεσων στόχων
(milestones).
B) Εκθέσεις Προόδου (Progress Reports) σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδότησης
(Subsidy Contract) του έργου.
Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
Περίοδος
του έργου
GIFT
4η
5η
6η

Περίοδος Αναφοράς

01/06/2013-30/11/2013
01/12/2013-31/05/2014
01/06/2014-31/08/2014

Προθεσμία για υποβολή των
Εκθέσεων Προόδου και των
Αιτήσεων Αποζημίωσης
01/03/2014
01/09/2014
01/12/2014

4.2.2 . Παραδοτέο Γ: Εκθέσεις Απολογισμού Υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει, κάθε τρίμηνο, ενδιάμεσες εκθέσεις απολογισμού των
παρεχόμενων υπηρεσιών αρχής γενομένης από την υπογραφή της Σύμβασης.
Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν περιγραφή του συνόλου των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τη
διάρκεια του έργου.
Επιπλέον, θα περιλαμβάνουν την πορεία και τις προοπτικές εξέλιξης του έργου, θα παρουσιάζονται
ενδεχόμενα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους, καθώς και προτάσεις για τη
λήψη διορθωτικών μέτρων σε επίπεδο έργων, αλλά και σε επίπεδο Αναδόχου φορέα, αναφορικά με
τις υποχρεώσεις του έναντι του έργου.
Οι Εκθέσεις Απολογισμού Υπηρεσιών, θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3)
αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του από την έδρα του, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι απαιτείται, ο Ανάδοχος θα
παρέχει τις υπηρεσίες του με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της
Αναθέτουσας Αρχής ή σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου, σε συνεχή βάση καθ’
όλη τη διάρκειά του.
2. Για την κατάρτιση εγγράφων, γνωμοδοτικών σημειωμάτων, εκθέσεων και αναφορών, ο Ανάδοχος
θα δύναται να παρέχει υπηρεσίες και στην έδρα του καθότι πρόκειται για πνευματική εργασία.
3. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, ο Ανάδοχος θα συμμετέχει σε συσκέψεις, συναντήσεις,
συνεργασίες, και άλλες δραστηριότητες εντός ή εκτός των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής. Οι
τυχόν απαιτούμενες μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του έργου, συναντήσεις με υπευθύνους
κ.λπ. αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου και πραγματοποιούνται με δικά του μέσα.
4. Όλα τα μέσα που θα απαιτηθούν και θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου,
βαρύνουν τον ίδιο τον Ανάδοχο και ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση θα αναλάβει η Αναθέτουσα Αρχή.
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει από κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προσφορά του Αναδόχου, οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και
έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν.
2. Αντικατάσταση του Υπευθύνου του Έργου και των Στελεχών της Ομάδας Έργου όπως
περιγράφονται στην προσφορά επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και με άτομα ανάλογων
προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Σημειώνεται πως στην περίπτωση ανάγκης του Αναδόχου για συμπλήρωση των Στελεχών της
Ομάδας Έργου με νέα επιπλέον στελέχη, αυτό επιτρέπεται μόνο με στελέχη ανάλογων προσόντων με
αυτά που αναφέρονται στην προκήρυξη και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας
Αρχής.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του έργου που κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του έργου, 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 αντικαταστάτη.
5. Το προσωπικό του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται με
οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία
υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί του.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παραλαβή των παραδοτέων, καθώς και η οριστική, ποσοτική & ποιοτική παραλαβή του έργου
γίνεται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της
Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
απόφαση:
α )……………………………., υπάλληλο της Δ/νσης……………………….., ως πρόεδρο.
β )……………………………., υπάλληλο της Δ/νσης …………………………, ως μέλος
γ )……………………………., υπάλληλο της Δ/νσης …………………………., ως μέλος
με αναπληρωτές τους :…………………………, υπάλληλο της Δ/νσης ………………………………(αναπληρωτή
του προέδρου), ………………………, υπάλληλο της Δ/νσης ………………………..και …………………….., υπάλληλο
της Δ/νσης …………………………………
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της παρούσας, δικαιούται να λάβει έντοκη προκαταβολή
ποσοστού μέχρι 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.), έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.
2. Το ποσό της προκαταβολής παρακρατείται και εκκαθαρίζεται με την πρώτη πληρωμή.
Ακολούθως αποδεσμεύεται και η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής.
3. Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται ως εξής:
•
Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης Προόδου της
ης
4 Περιόδου του έργου GIFT, την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, έναντι τιμολογίου. Στην
πληρωμή αυτή τιμολογείται και η χορηγηθείσα προκαταβολή.
•
Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης Προόδου της
5ης Περιόδου του έργου GIFT την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, έναντι τιμολογίου.
•
Ποσοστό 30% με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την υποβολή της Έκθεσης Προόδου της
ης
4 Περιόδου του έργου GIFT, την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, έναντι τιμολογίου.
4. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές θα ακολουθούν την ροή χρηματοδοτήσεων του έργου σύμφωνα
με τις ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν τη
μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να
εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή, κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για
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την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής από τις
εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε.
5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή να υπαναχωρήσει από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του αυτές λόγω μη έγκαιρης
καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή.
6. Κατά τις πληρωμές, παρακρατείται από τον ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με
το άρθρο 24 του ν. 2198/1994 και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 3,172% στο χωρίς Φ.Π.Α. ποσό του
τιμολογίου.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
1. Με την υπογραφή της παρούσας ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ...........................……..Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την Τράπεζα..........................., ύψους
………………………………….ευρώ (…………………….€) με ισχύ μέχρι………………….... ,που αντιπροσωπεύει
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή
αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά από την οριστική παραλαβή του έργου και τη
σύνταξη από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, του σχετικού Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής έργου, εφ’ όσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και ότι θα
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να
προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την εκτέλεσή του.
3. Την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου, την ποιότητα των παραδοτέων και το χρόνο
παράδοσής τους, έχει ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης, δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης
με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως
προδιαγράφηκε.
ΑΡΘΡΟ 12: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το υλικό που αποκτάται (έντυπο ή σε ηλεκτρονική μορφή), συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λπ., είναι
εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει το δικαίωμα
να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα οποτεδήποτε κατά την κρίση της σύμφωνα με όσα ορίζονται
ειδικότερα στην παρούσα. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει
όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους
από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
To λογισμικό και ο πηγαίος κώδικας που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου, θα παραδοθούν
και θα παραμείνουν μετά το πέρας του προγράμματος στην ιδιοκτησία του Υπουργείου.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, μέρους ή του συνόλου, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα Σύμβαση πλην, της απαίτησης για
την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που δύναται να εκχωρηθεί σε νομίμως λειτουργούσα
τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 και πάντοτε κατόπιν της
έγγραφης σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 14: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει
γνώση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και
κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.
2. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
3. Ανάδοχος, δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύσει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση της.
4. Ο Ανάδοχος, δικαιούται να κοινοποιεί τα στοιχεία τη παρούσας Σύμβασης για εμπορικούς ή /και
χρηματοοικονομικούς σκοπούς.
5. Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας παρέχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα στην
Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη
νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και
επαρκώς. Ως τέτοια, δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο, όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του
πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Ανάδοχου.
2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός
που εμπίπτει στην παραπάνω παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί αμελλητί προς
την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο
Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία της Αναθέτουσας Αρχής από την παραβίαση της υποχρέωσης του
προηγούμενου εδαφίου.
ΑΡΘΡΟ 17: ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Η παραβίαση από τον Ανάδοχο
οποιουδήποτε όρου θεμελιώνει λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής,
οποτεδήποτε. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει υπαίτια ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης.
2. Επιπλέον, η παρούσα σύμβαση λύεται και επέρχεται έκπτωση του Ανάδοχου με καταγγελία εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που:
α) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή συμβεί ανάλογο γεγονός.
β) Γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Ανάδοχου στο σύνολο ή σε σημαντικό, μέρος
των περιουσιακών του στοιχείων.
γ) Ο Ανάδοχος διασπασθεί και τα διάδοχα νομικά πρόσωπα δεν παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή τις
κατά την κρίση της απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή λειτουργία και εκτέλεση του Έργου.
3. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατ' ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε
τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την άπρακτη πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας.
4. Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου από υπαιτιότητα του Αναδόχου, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά
στο συγκεκριμένο έργο.
5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του Π.Δ.
118/2007.
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6. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεως 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, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο εφόσον σχετίζονται με το έργο.
γ) να παραδώσει στην αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα το Έργο και ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής και ευρίσκονται στην κατοχή
του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
7. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την
αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή, αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο,
αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη. Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να
υπερβεί το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου.
ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, υπέρ αυτής, το δικαίωμα να αναστείλει μονομερώς την εφαρμογή
μέρους ή ολόκληρης της Σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της
αναστολής και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.
2. Από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του
Ανάδοχου, οφείλει όμως να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων
της Αναθέτουσας Αρχής και την ομαλή εκτέλεση της Σύμβασης μετά την άρση των λόγων που
επέβαλλαν την αναστολή.
3. Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την αναστολή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
ειδοποιήσει αμελλητί εγγράφως τον Ανάδοχο. Η Σύμβαση ενεργοποιείται αυτοδικαίως μετά την κατά
το προηγούμενο εδάφιο ειδοποίηση.
4. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της σύμβασης. Μετά την
ειδοποίηση του Ανάδοχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή, η σύμβαση
συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο επέλευσης της
αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των
παραγράφων 8.5 και 11 παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο και
ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του
κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
2. Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
Σύμβασης.
3. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή
εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, θα επιλύεται από τα καθ' ύληv αρμόδια δικαστήρια των
Αθηνών.
4. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια
κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
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Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό
φύλλο χάρτου.
Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της Σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατέθηκαν στο Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, το δε άλλο έλαβε ο Ανάδοχος, ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της Σύμβασης
και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι, ενεργεί για λογαριασμό του.
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