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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Α.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) 
προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο αξιολόγησης τη 
συµφερότερη προσφορά, προϋπολογισµού δαπάνης διακοσίων πενήντα 
εννέα χιλιάδων Ευρώ (259.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
και µε αντικείµενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο 
πλαίσιο του έργου µε τίτλο “MED-ROUTE – Mediterranean Route for 
Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηµατοδοτείται από 
το Πρόγραµµα ENPI CBC MED. 

Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο Μέρος Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της παρούσας 
Προκήρυξης. 

A.2.  ΟΡΙΣΜΟΙ    

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

Αναθέτουσα Αρχή 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στη Λεωφ. Χαϊνά 93, 34100 
Χαλκίδα, Εύβοια. 

Αρµόδιοι για την Παροχή Πληροφοριών 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες από το Γενικό ∆ιευθυντή, κο Νικόλαο-Ιωάννη Μαργαρίτη, στα τηλέφωνα 
22210-26626, 89706.  

Προκήρυξη 

Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί 
Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Ειδικές Απαιτήσεις 
Οικονοµικής Προσφοράς, και τα Παραρτήµατα Ι: Υποδείγµατα Εγγυήσεων, 
ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης, και ΙΙΙ: Υπόδειγµα Σύµβασης. 

Έργο 

Το σύνολο των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, ώστε να 
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο Μέρος Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της Προκήρυξης.   
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Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Η αρµόδια για την αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας 
των στοιχείων που έχουν υποβληθεί, επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τον κανονισµό και τις σχετικές αποφάσεις των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο 
διαγωνισµό και υποβάλλει Προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται 
από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον 
νόµιµο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος   

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται 
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, 
αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες 
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 

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

Κατακύρωση  

Η απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία 
κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

Σύµβαση 

Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η 
οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισµός 

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του προκηρυσσόµενου Έργου.  

Συµβατικό Τίµηµα 

Η τιµή προσφοράς, στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει το 
οικονοµικό αντικείµενο της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 
του Αναδόχου. 

Επιβλέπων του Έργου 

Στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο εξουσιοδοτείται να την 
εκπροσωπεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των 
εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για 
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την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την 
παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 

Ηµέρα 

Ηµερολογιακή ηµέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.  

 

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

 

Α.3.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ   

 

A.3.1.  Ισχύουσα Νοµοθεσία  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό της Αναπτυξιακής 
Ευβοίας Α.Ε., τις σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, αλλά 
και λαµβάνοντας υπόψη ως οδηγούς τους παρακάτω νόµους, οδηγίες και 
κανονισµούς, και Π.∆.: 

1. το Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου»  

2. το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.3.2007) περί προσαρµογής της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. τον Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
σχετικών θεµάτων» 

4. τον Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» 

5. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 2083/2005 και τον κανονισµό 
(ΕΚ) 1422/2007, 

6. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισµό 
γενικών διατάξεων σχετικά µε τη θέσπιση ευρωπαϊκού µηχανισµού 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης. 

 

Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

1. Η 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που εξέδωσε η Κοινή 
∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος ENPI CBC MED µε καταληκτική 
ηµεροµηνία 20/10/2009. 
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2. Η πρόταση µε τίτλο “Mediterranean Route for Tourism and Culture” και 
ακρωνύµιο MED-ROUTE που υπεβλήθη από το Συντονιστή Εταίρο του 
έργου, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (τέως Νοµαρχία Εύβοιας) στην 
Κοινή Τεχνική Γραµµατεία του Προγράµµατος. 

3. Η ένταξη του έργου “MED-ROUTE” στο Πρόγραµµα ENPI CBC MED µε 
κωδικό I-B/1.2/368 και µε αριθµό σύµβασης χρηµατοδότησης 
13/2251/11.08.2011. 

4. Η από 21/11/2011 Προγραµµατική υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του 
Συντονιστή εταίρου του έργου MED-ROUTE και τελικού δικαιούχου, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ∆ήµου ∆ίρφυς-Μεσσαπίων και της 
Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.   

5. Η από 28/12/2011 απόφαση του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. 
για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού και την έγκριση του 
κειµένου της παρούσας προκήρυξης. 

 

A.3.2.  Ενστάσεις – Προσφυγές   

Ενστάσεις και προσφυγές του Υποψηφίου δύνανται να υποβληθούν για τους 
λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 
118/2007. 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού 

β. κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό και 

γ. κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού, 

έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
(ενδικοφανής προσφυγή). 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως εξής: 

α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών (για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης 
και της υποβολής των προσφορών). Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης 
της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό. 

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν 
στη συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια 
του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και 
εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν, κατά την οποία ο 
ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση, στην περίπτωση 
αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία 
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γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Η 
ένσταση κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δυο (2) ηµερών από 
της υποβολής της. 

γ. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την 
Κατακύρωση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, 
αφότου ο ενδιαφερόµενος προσφέρων έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή 
παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον προσφέροντα 
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης 
αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

 

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον 
αφορά στη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 
και 8α του Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων 
ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προσφέρων έλαβε γνώση της ανωτέρω 
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, σύµφωνα µε το 
άρθρο 15, παρ. 5 του Π.∆. 118/2007, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβαν γνώση από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό επί της 
προϋπολογισµένης αξίας των υπό ανάθεση υπηρεσιών, το ύψος του οποίου 
δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό 
αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από 
τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

 

A.3.3.  Γενικές Αρχές 

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 ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την 
απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες 
και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη ∆ιακήρυξη 
ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
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Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική 
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, µε την εξαίρεση των περιπτώσεων που ρητά επιτρέπεται άλλως 
από την παρούσα, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Α.4.  ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
οφείλουν να προµηθευτούν το τεύχος της προκήρυξης, προσκοµίζοντας τα 
πλήρη στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax), ώστε να 
ενηµερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις επ’ αυτού. Η διάθεση των τευχών του 
διαγωνισµού γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή 
τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής 
της προκήρυξης µέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως 
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της προκήρυξης. 

Για διευκόλυνση των υποψηφίων, η περίληψη και το πλήρες τεύχος της 
προκήρυξης θα αναρτηθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό 
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.anevia.gr) και της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας (www.naevias.gr). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε 
προσπάθεια, για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων 
που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες. 

Α.5.  ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το 
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα 
περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από 
την Αναθέτουσα Αρχή νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα 
Αρχή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και 
οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/2007. Οι 
ζητούµενες διευκρινήσεις παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της 
εκπνοής της ως άνω προθεσµίας.  

Στην επικοινωνία των µερών του διαγωνισµού για την παροχή διευκρινήσεων 
θα εφαρµόζονται οι κανόνες του άρθρου 36 του Π.∆. 60/2007 (άρθρο 42 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 
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Κατά τη διαδικασία παροχής διευκρινήσεων σε ερωτήµατα των υποψήφιων 
Αναδόχων θα τηρηθεί, εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, η αρχή της ίσης 
µεταχείρισης και της µη ουσιώδους τροποποίησης των όρων της ∆ιακήρυξης. 

Α.6.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Α.Ε., η οποία στεγάζεται επί της Λεωφ. Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα, στο 2ο 
όροφο, τηλ. 22210-26626, 89706, fax: 22210-77747, την Πέµπτη 
16/02/2012 και ώρα 14:00 µµ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α.7.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στόχος του προκηρυσσόµενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου MED-ROUTE, όπως αυτές περιγράφονται 
στο Μέρος Β’ της παρούσας. 

 

Α.8.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη αποτελείται από: 

• το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) 
• το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) 
• το Μέρος Γ (Ειδικές Απαιτήσεις Οικονοµικής Προσφοράς) 
• τα Παραρτήµατα: 

I. Υποδείγµατα Εγγυήσεων 
II. Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών 
III. Υπόδειγµα Σύµβασης. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α.9.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

A.9.1.  ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
πληρούν συνολικά τις εξής προδιαγραφές: 

• ∆ιαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εµπειρία στην παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε δηµόσιους φορείς και ΟΤΑ 
(ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆), καθώς επίσης και σε προγράµµατα διακρατικής, 
διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

• Λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε χώρες που περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1638/2006. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής 
κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου, µε το οποίο θα 
ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. 

• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε χώρες που περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1638/2006. 

• Ότι η απαίτηση για γνώση και εµπειρία στο αντικείµενο που 
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, καλύπτεται από όλα τα 
µέλη της ένωσης. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να 
περιβληθεί σε 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.  

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα στο διαγωνισµό, δεν µπορεί να µετέχει ως µέλος ή/και 
υπεργολάβος σε περισσότερες της µίας προσφοράς. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν, τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής που αναφέρονται στην Ενότητα Α.10.3. 
«Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής» της παρούσης. Η κάλυψη των 
ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής θα τεκµηριώνεται από τους 
συµµετέχοντες µε την κατάθεση των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών, 
τα οποία αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα (Α.10.3). 
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A.9.2.  Αποκλεισµός Συµµετοχής 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. 

• Εάν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του 
αποκλεισµού από ∆ηµόσιους διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 
118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο 
χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 
προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 

• Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους 
διαγωνισµούς µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. 

• Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, σε περίπτωση 
που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου 
αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

• Όσοι διατηρούν µε την Αναθέτουσα Αρχή σχέση 
εργοδότη / υπαλλήλου ή σχέση µητρικής / θυγατρικής εταιρείας ή 
σχέση εταιρείας / αντιπροσώπου. 

 

 

Α.10.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

A.10.1.  Εγγύηση Συµµετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να 
καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του Έργου για το οποίο γίνεται η προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ 
(12.950,00 €).  

Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. 

Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την κατάθεση της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, όπως προβλέπεται στην παρούσα, ενώ στους 
λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 

Η Εγγύηση Συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συµφωνίες 
µε την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή σε χώρες που 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 και 
έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. 

 

A.10.2.  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1. Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν µε την 
ίδια σειρά επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π.∆. 
118/2007. 

β.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 
75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής 
(Προσοχή: Η ηµ/νία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από 
δηµόσια αρχή και η ηµ/νία της υπογραφής του υπευθύνως 
δηλούντος προσώπου πρέπει να είναι ταυτόσηµες, καθώς και 
προγενέστερες ή ταυτόσηµες της ηµ/νίας υποβολής της 
προσφοράς), στην οποία υπεύθυνη δήλωση: 

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας 
ανάθεσης, στον οποίο συµµετέχουν. 

2) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 
τους: 

i. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο 
αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 

ii. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση 
(2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 

iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 

iv. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. 
(3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 

v. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στη περ. (2) του 
εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

3) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του 
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άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007. 

γ.  Απόφαση του αρµόδιου διοικητικού οργάνου σχετικά µε: 

1) τη συµµετοχή του υποψηφίου αναδόχου στον εν λόγω 
διαγωνισµό,  

2) τον ορισµό εκπροσώπου (σε περίπτωση που οι Προσφέροντες 
υποβάλλουν προσφορά στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους),  

3) τον ορισµό αντικλήτου για τον παρόντα διαγωνισµό,  

4) την εξουσιοδότηση για την κατάθεση της προσφοράς και την 
παρουσία στην αποσφράγισή της και σε όλα τα στάδια αυτής.  

 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 20 που 
περιλαµβάνεται στο Π.∆. 118/2007, ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση 
παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να 
υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007: 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 
Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
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τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του 
εδ. α’ ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007. 

(3) 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. 

 

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α’ και β’ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και για τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), 
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 
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(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση, από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, 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 έδρας της 
συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. 

 

δ. Οι Συνεταιρισµοί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του 
εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α’ της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς 
συνεταιρισµούς, και της περίπτωσης (2) του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 
6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

 

ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα 
που συµµετέχει στην Ένωση.  

 

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς 
υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 
ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 
της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο Προσφέρων. 
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4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2 
της ενότητας Α.10.2 της παρούσης συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
προσφέροντα από το διαγωνισµό. 
 

5. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών, τα οποία µπορούν να ζητηθούν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 118/2007, είναι περιοριστική. 
 
 

A.10.3.  Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώσει επαρκώς, 
µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 
στο ∆ιαγωνισµό καταθέτοντας µε την προσφορά του, εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών και µε τη δοµή που περιγράφεται στη συνέχεια, τα 
αντίστοιχα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

 

1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα και να έχει 
αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα που αφορούν στην παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε δηµόσιους φορείς και ΟΤΑ 
(ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆), καθώς επίσης και σε προγράµµατα διακρατικής, 
διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου 
Αναδόχου: 

- επιχειρηµατική δοµή 

- τοµείς δραστηριότητας 

- προϊόντα και υπηρεσίες. 

1.2 Κατάλογο των κυριότερων έργων, τα οποία υλοποιεί ή ολοκλήρωσε 
κατά την τελευταία πενταετία, µε έµφαση σε έργα ως άνω. 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 

Α/
Α 

ΠΕΛΑ-
ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑ-
ΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ 

(Ευρώ) 

ΠΑΡΟΥ-
ΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ-

ΡΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ-

ΩΣΗΣ 

(τύπος    &     
ηµερ/νια) 

         

Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

 

Εκ των ανωτέρω έργων, ο υποψήφιος Ανάδοχος, οφείλει να 
τεκµηριώσει την εµπειρία του σε τουλάχιστον τρία (3) έργα συναφούς 
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αντικειµένου µε τα ζητούµενα περί σχετικής εµπειρίας στο σηµείο 1 
της παρούσας ενότητας. Τα συγκεκριµένα έργα θα πρέπει να 
παρουσιαστούν αναλυτικά σε χωριστή ενότητα του υποφακέλου 
δικαιολογητικών της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει επίσης να τεκµηριώσει την υλοποίηση 
του συνόλου των έργων που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Έργων 
καταθέτοντας, εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών και µε τη σειρά 
που αναφέρονται στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα, τα 
αντίστοιχα στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. Αντίγραφα Συµβάσεων, 
Πιστοποιητικών Παραλαβής Έργων, οικείων στοιχείων τιµολόγησης, 
άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την υλοποίηση των έργων). 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, τέλος, να υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής (Προσοχή: Η ηµ/νία θεώρησης του γνησίου 
της υπογραφής από δηµόσια αρχή και η ηµ/νία της υπογραφής 
του υπευθύνως δηλούντος προσώπου πρέπει να είναι 
ταυτόσηµες, καθώς και προγενέστερες ή ταυτόσηµες της 
ηµ/νίας υποβολής της προσφοράς), για την αλήθεια των στοιχείων 
που αναγράφονται στον Κατάλογο Έργων, καθώς επίσης και δέσµευση 
για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να του 
ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

2. Να διαθέτει κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό στην προτεινόµενη 
Οµάδα Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

2.1 Ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλλει ολοκληρωµένη προσέγγιση 
για το σχήµα διοίκησης, την οργάνωση της οµάδας έργου και το 
προσωπικό που θα διαθέσει για την υλοποίηση, καθώς και τους 
ειδικούς ρόλους, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες αυτού. Επιπλέον, 
ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του 
τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους: 

• του Υπεύθυνου Έργου 

• του Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου. 

Ειδικότερα, για τον υπεύθυνο έργου και τον αναπληρωτή υπεύθυνο 
έργου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να τεκµηριωθούν τα 
ακόλουθα: 

• Ο υπεύθυνος έργου να είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου και 
µε δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία σε έργα µε συναφές θεµατικό, 
τεχνικό και επιστηµονικό αντικείµενο (ζητούµενα σηµείο 1 της 
παρούσας).  
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• Οι κύριες δραστηριότητες τελευταίας πενταετίας του υπευθύνου 
έργου να αφορούν στη διαχείριση/εκτέλεση έργων συναφούς 
αντικειµένου αντίστοιχης κλίµακας (ζητούµενα σηµείο 1 της 
παρούσας). 

• Ο αναπληρωτής υπεύθυνος έργου να είναι κάτοχος 
πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών και µε πενταετή τουλάχιστον 
εµπειρία σε έργα µε συναφές θεµατικό, τεχνικό και 
επιστηµονικό αντικείµενο (ζητούµενα σηµείο 1 της παρούσας).   

Η εµπειρία του Υπευθύνου Έργου και του Αναπληρωτή Υπευθύνου 
Έργου θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε αναλυτικά βιογραφικά 
σηµειώµατα.  

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα στελέχη του 
Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Έργο, στην εµπειρία και τους 
τίτλους σπουδών. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο θα 
αναφέρονται ονοµαστικά και θα παρατίθεται για το καθένα αναλυτικό 
βιογραφικό σηµείωµα. 

Για κάθε µέλος της Οµάδας Έργου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας 
(µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.ο.κ.), ή άλλων εξειδικευµένων 
συνεργατών ή υπεργολάβων του υποψηφίου Αναδόχου, θα πρέπει να 
υποβληθεί από καθέναν χωριστά υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής (Προσοχή: Η ηµ/νία θεώρησης του γνησίου 
της υπογραφής από δηµόσια αρχή και η ηµ/νία της υπογραφής 
του υπευθύνως δηλούντος προσώπου πρέπει να είναι 
ταυτόσηµες, καθώς και προγενέστερες ή ταυτόσηµες της 
ηµ/νίας υποβολής της προσφοράς), ότι υπάρχει συµφωνία 
συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου 
και ότι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος 
διαγωνισµού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις.  

 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες, µε αντικείµενο απασχόλησης, 
τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2008-2009-2010), την 
παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως διευκρινίζεται στην προϋπόθεση 
1 της παρούσας παραγράφου, και ετήσιο κύκλο εργασιών, για κάθε 
έτος της τριετίας, µεγαλύτερο από 300% του συνολικού 
προϋπολογισµού του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

3.1 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισµών. 

ή 
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Ένορκη βεβαίωση µε αναλυτική αναφορά στο συνολικό ύψος του 
ετήσιου κύκλου εργασιών για τα έτη, για τα οποία ο υποψήφιος 
ανάδοχος δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών. 

 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

4.1 Στην Προσφορά να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής 
κάθε Προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου, µε το οποίο θα 
ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. 

 

5. Κρίνεται απαραίτητη επί ποινή αποκλεισµού η αναλυτική 
περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας διασφάλισης ποιότητας 
που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος και επιπλέον η 
τεκµηρίωση αυτής από ισχύον κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της 
πρότασης πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

5.1 Πληροφορίες για τα µέτρα και τις διαδικασίες που λαµβάνει ο 
διαγωνιζόµενος για να εξασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών του, 
την επιµόρφωση των στελεχών του, καθώς και τα µέτρα έρευνας και 
µελέτης της επιχείρησης. 

Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Υποψήφιου Αναδόχου (ISO 
9001:2008 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και 
αποδοχής). 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1. Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
διευκρινήσεις επί του συνόλου των στοιχείων τεκµηρίωσης και των 
δικαιολογητικών συµµετοχής της παρούσας ενότητας. Η Επιτροπή θα 
ενεργεί µε γνώµονα την αρχή της ίσης µεταχείρισης όλων των 
υποψηφίων αναδόχων. Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις 
όρους της προσφοράς του. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω 
στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της 
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επάρκειάς του. Αν ο οικονοµικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε 
θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παρούσα 
διακήρυξη, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το 
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ως πρόσφορο. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / 
Κοινοπραξία: 

• Τα απαιτούµενα στην παρούσα ενότητα στοιχεία τεκµηρίωσης 
πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για 
κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την 
Ένωση / Κοινοπραξία  

• Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής οφείλουν να καλύπτονται 
από το σύνολο της ένωσης.  

4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία 
τεκµηρίωσης της χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας για το χρονικό 
διάστηµα της λειτουργίας του. Τα συγκεκριµένα στοιχεία θα 
αξιολογηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προκειµένου να 
αποφασισθεί το δικαίωµα ή µη συµµετοχής του υποψηφίου στα επόµενα 
στάδια της διαδικασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο 
να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής του σηµείου (3) της 
παρούσης για τις ενεργές διαχειριστικές χρήσεις του χρονικού 
διαστήµατος λειτουργίας του. Οι λοιπές ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής της παρούσης θα πρέπει να καλύπτονται και να 
τεκµηριώνονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο, ανεξαρτήτως της χρονικής 
διάρκειας λειτουργίας του.  

5. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της 
ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.11.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για τρεις (3) 
µήνες προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) 
µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς των Προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του 
Π.∆. 118/2007, είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
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χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα 
του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους.  

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο 
πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι 
Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε 
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις 
Εγγυήσεις Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

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 εφόσον αυτός την 
αποδεχτεί. 

 

Α.12.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 

Α.13.  ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν 
γίνονται δεκτές. Για την Προσφορά θα πρέπει οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, επί 
ποινή αποκλεισµού, να ακολουθήσουν τις οδηγίες σύνταξης, οι οποίες 
περιγράφονται στις επόµενες ενότητες.  

Α.14.  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) 
αντίτυπα, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, µε 
εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην 
Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, 
µόνο στην Αγγλική. Εκτός από τα δακτυλογραφηµένα αντίτυπα η Προσφορά 
κατατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή σε ευρέως διαδεδοµένο µαγνητικό 
µέσο (µόνο η Τεχνική Προσφορά), εντός του υποφακέλου που φέρει την 
ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
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Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και τη µονογραφή 
του νόµιµου εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου σε κάθε σελίδα και θα 
υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα άλλα αντίτυπα. 

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα. 

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Ο πλήρης τίτλος του Έργου. 

• Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

Μέσα στο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
Προσφορά στοιχεία και συγκεκριµένα: 

1. Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, τοποθετηµένα σε χωριστό 
σφραγισµένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ". 

2. Τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετηµένα σε χωριστό 
σφραγισµένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

3. Τα οικονοµικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετηµένα σε χωριστό 
σφραγισµένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  

Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι Προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση 
και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη και να φέρουν την 
υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες 
τους θα πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο. 

 

Α.15.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  

 

A.15.1.  ∆ικαιολογητικά 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και 
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο 
Α.10 του Μέρους Α’ της διακήρυξης.  

 

A.15.2.  Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνταχθεί µε τον ίδιο τρόπο, δοµή, τάξη και 
αρίθµηση που έχει συνταχθεί το Μέρος Β’ «Τεχνική Περιγραφή» της 
∆ιακήρυξης.  
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Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να δοθεί και σε µαγνητικό µέσο, το οποίο θα 
εµπεριέχεται στο σφραγισµένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής 
αξιολόγησης της παραγράφου Α.19.1 «Τεχνική Αξιολόγηση» του Μέρους Α’ 
της ∆ιακήρυξης και εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να συµπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή 
πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες 
υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συµπληρώσουν ή να παράσχουν 
τις σχετικές διευκρινήσεις µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. 

 

A.15.3.  Οικονοµική Προσφορά 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση των πινάκων 
Οικονοµικής Προσφοράς που περιλαµβάνονται στο Μέρος Γ’ «Ειδικές 
Απαιτήσεις Οικονοµικής Προσφοράς» της ∆ιακήρυξης. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της Οικονοµικής 
Προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη 
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".  

Οι τιµές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.   

Η συνολική τιµή της Προσφοράς θα γράφεται αριθµητικά και ολογράφως. Αν 
υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ αναλυτικών τιµών και συνολικών τιµών θα 
υπερισχύουν οι συνολικές τιµές. 

Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες 
Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιµών. 
Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής και δεν υπάρχει η 
ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ", θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί 
δωρεάν. 

Οι τιµές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί 
τοις %, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  
επιβαρύνει. 

 

Α.16.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ       

Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, 
είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ιδιωτικό 
ταχυδροµείο (courier) στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει 
επί της Λεωφ. Χαϊνά 93 στη Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση 
στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε 
τους ως άνω τρόπους. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε 
δεν έφτασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, θα επιστρέφονται στους 
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της 
επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η οποία 
αναγράφεται στο πρακτικό.  

 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α.17.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ       

Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί 
και παραληφθεί, γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη 
∆ιακήρυξη. 

Η αποσφράγιση κάθε Προσφοράς γίνεται µε την  παρακάτω διαδικασία: 

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και 
την εγγύηση συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής 
Προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα 
δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο. 

• Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 
µονογράφεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.   

• Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό 
παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. 

Α.18.  ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ       

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει 
την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, 
των εγγυήσεων συµµετοχής, καθώς και την κάλυψη των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής, σύµφωνα µε την Ενότητα Α.10.3 της 
∆ιακήρυξης, και στη συνέχεια καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε 
Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα 
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δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Α.10 µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από 
την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη 
απόρριψης Προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούµενες από τη 
∆ιακήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό 
πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, 
µαζί µε τις απορριφθείσες Προσφορές, αποστέλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων 
απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων 
συµµετοχής, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της 
σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών. 

 

Α.19.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ       

 

A.19.1.  Τεχνική Αξιολόγηση 

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: 

I. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών, προκειµένου να 
διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της ∆ιακήρυξης και θα 
καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που 
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους 
ακριβείς λόγους απόρριψης. 

II. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες 
απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το 
πρακτικό απόρριψης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας 
Αρχής για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

III. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών 
προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του 
Παραρτήµατος ΙΙ «Μέθοδος Αξιολόγησης». 

IV. Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, θα διαβιβάσει στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής το/α πρακτικό/ά της, 
για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας 
τεχνικής αξιολόγησης. 

 

A.19.2.  Οικονοµική Αξιολόγηση 

Οι Οικονοµικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
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Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι Οικονοµικές 
Προσφορές θα γνωστοποιηθεί, µε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, που 
θα σταλεί µε τηλεγράφηµα ή τηλεοµοιοτυπία στους Προσφέροντες, των 
οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές. 

Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο, επιστρέφονται από την Αναθέτουσα 
Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο 
∆ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική 
ανακοίνωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων 
εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: 

α.  Θα ελέγξει το περιεχόµενο των Οικονοµικών Προσφορών, προκειµένου να 
διαπιστώσει το βαθµό, στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
∆ιακήρυξης, και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν 
Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από 
αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Οικονοµικές Προσφορές µε συνολική έκπτωση µεγαλύτερη από το 
10% του συνολικού προκηρυσσόµενου προϋπολογισµού του έργου 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) κρίνονται ιδιαίτερα χαµηλές και 
ελλείψει σαφούς και αναλυτικής τεκµηρίωσης είναι απορριπτέες, κατά 
την αποκλειστική κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η εν λόγω 
τεκµηρίωση θα πρέπει να περιλαµβάνεται σε χωριστή ενότητα του 
υποφακέλου οικονοµικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και θα 
πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του συνόλου του φακέλου της 
προσφοράς (δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά, οικονοµική προσφορά).  
Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού προκηρυσσόµενου 
προϋπολογισµού του έργου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα πρέπει 
εκτός των άλλων, κατ’ ελάχιστο, να τεκµηριώνεται µε βάση τα ακόλουθα 
σηµεία (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007 και 
του Άρθρου 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ):  

i)  Τον οικονοµικό χαρακτήρα της παροχής των υπηρεσιών, 
τεκµηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
προτεινόµενης µεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα 
επιµέρους κέντρα κόστους, τα οποία τη διαφοροποιούν, καθώς 
επίσης και τους συγκεκριµένους λόγους, για τους οποίους οδηγεί σε 
σηµαντική µείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόµενου.  

ii)  Τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
παροχή των υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριµένα αναλυτικά 
στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά), τα οποία πιστοποιούν τις όποιες 
οικονοµίες κλίµακας υφίστανται, καθώς επίσης και λοιπές 
προϋποθέσεις, οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
εκκίνησης και υλοποίησης του προκηρυσσόµενου έργου.  
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iii)  Την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχµής που διαφοροποιούν και 
διακρίνουν την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονοµικό των 
προσφερόµενων υπηρεσιών.  

iv)  Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής. 

v)  Την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

 

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαµηλών οικονοµικών προσφορών, η αδυναµία 
των υποψήφιων αναδόχων – κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού – 
να τεκµηριώσουν πλήρως και µε απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω ελάχιστα 
απαιτούµενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτοµάτως στην απόρριψη των 
προσφορών τους. 

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων, η 
Επιτροπή θα εισηγείται µε πρακτικό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Αναθέτουσας Αρχής την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της 
προσφοράς αυτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 52 του Π.∆. 
60/2007  και του Άρθρου 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

β.  Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των Οικονοµικών Προσφορών, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΙΙ: «Μέθοδος 
Αξιολόγησης». 

 

A.19.3.  Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις Προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά 
αύξουσα σειρά του τελικού βαθµού χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που 
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙ: «Μέθοδος Αξιολόγησης». 
 

Α.20.  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ       

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να 
ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το 
περιεχόµενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
αξιολόγησης που περιγράφεται στις παραγράφους των Κεφαλαίων Α.17 έως 
Α.19 της ∆ιακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι 
υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά 
περίπτωση, το οποίο θα είναι µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. 

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία, 
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για τα οποία ζητήθηκαν. Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της 
προσφοράς του.   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α.21.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 της Ενότητας Α.10.2 της παρούσης που 
οφείλει ο προκρινόµενος προσφέρων να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
µετά την έγγραφη ειδοποίησή του και όχι πέραν των 20 ηµερών και αφού 
ληφθούν υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2ΙΙ του Π.∆. 118/2007, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλει τον τελικό Συγκριτικό Πίνακα, µαζί µε τα 
Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, για την έκδοση της Κατακύρωσης. 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης 
εγγράφως, σύµφωνα µε το άρθρο 23, παρ. 1 του Π.∆. 118/2007. 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο η 
Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

A.21.1.  ∆ικαίωµα Ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα σύµφωνα και µε άρθρο το 21 του Π.∆. 
118/2007: 

1) Ματαίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, 

2) Ματαίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα, 

3) Ματαίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007, 

4) Οριστικής µαταίωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής 
περιπτώσεις: 

i. Όταν ο Φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες λόγω διακοπής 
ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 
χρησιµοποιηθούν οι υπηρεσίες, 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που 
επιβάλλουν τη µαταίωση. 
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A.21.2.  Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, υπογράφεται και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, το κείµενο της οποίας παρέχεται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας ∆ιακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει 
στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της Προσφοράς του Αναδόχου, µε την 
οποία συµµετείχε αυτός στο διαγωνισµό και η οποία Προσφορά έγινε 
αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν γίνεται 
αποδεκτή οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που 
επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου, βάσει του 
άρθρου 24 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24, παρ. 3 του Π.∆. 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. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή 
της Σύµβασης προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

1) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση 
προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου 
που θα υπογράψει τη Σύµβαση, 

2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται 
στο 10% της συµβατικής αξίας του προσφεροµένου Έργου χωρίς 
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ενότητα Α.23.1 της παρούσας. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόµενο 
διάστηµα για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 
του Π.∆. 118/2007. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

Η  Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο. 

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

 

Α.23. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

A.23.1.  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης θα ανέρχεται στο 10% της 
συµβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α. και έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο 
της διάρκειας του έργου κατά ένα (1) µήνα. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
Σύµβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόµατι της 
Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασµό του Αναδόχου, θα 
παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή µε την υπογραφή της Σύµβασης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης δύναται να αποµειωθεί κατά ένα 
ποσό ανάλογο µε το ποσοστό υλοποίησης του έργου µετά τον πρώτο χρόνο 
υλοποίησης, οπότε και θα ανέρχεται και πάλι στο 10% της υπολειπόµενης 
συµβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές 
συµφωνίες µε την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή σε χώρες 
που περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 
και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. 

 

Α.24. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

A.24.1.  Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης 
έως και τις 02/08/2013. Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
εµφανίζεται στο Μέρος Β’ «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας. 
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Η παροχή των επιµέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να 
µεταβάλλεται χρονικά, µετά από κοινή συµφωνία και υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου. 

 

A.24.2.  Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία Παραλαβής  

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή θα πρέπει να 
υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στον Επιβλέποντα. Στην αίτηση θα 
αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση, και ο τόπος που θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε 
την περίπτωση. Ο Επιβλέπων υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κατάθεση του κάθε παραδοτέου να αποκριθεί εγγράφως µε τυχόν 
παρατηρήσεις, αλλιώς τα παραδοτέα θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην 
περίπτωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος οφείλει να 
αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών.  

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του 
συνόλου των παραδοτέων, ο Ανάδοχος καλεί τον Επιβλέποντα εγγράφως να 
προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή του Έργου.  

Ο Επιβλέπων είναι υποχρεωµένος να διεξάγει, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόµενους και σύµφωνους µε τη 
Σύµβαση ελέγχους για την άρτια εκτέλεση του Έργου και µε την ολοκλήρωση 
των ελέγχων αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν παρατηρήσεις, να υπογράψει 
το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Στην περίπτωση έγγραφων 
παρατηρήσεων εκ µέρους του Επιβλέποντος εντός του ως άνω 
προβλεπόµενου διαστήµατος, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως 
εντός δέκα (10) ηµερών.  

Η Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται 
και την Παραλαβή αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

A.24.3.  Μετάθεση Χρονοδιαγράµµατος  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα αιτιολογηµένης 
µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επιµέρους προβλεπόµενων 
χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, για συνολικό 
χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και, στις περιπτώσεις αυτές, 
ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του 
Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επιµέρους 
δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που 
δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για 
άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη 
την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση 
του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το 
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µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ, και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον 
Ανάδοχο. 

Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.  

Επιπλέον, είναι δυνατή η µετάθεση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου σε 
περίπτωση που η οποιαδήποτε τµηµατική πληρωµή σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α.25 της παρούσας, 
καθυστερήσει πλέον των τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή των 
αντιστοίχων παραδοτέων από τον Επιβλέποντα. Ο χρόνος της µετάθεσης του 
χρονοδιαγράµµατος θα είναι όσος και ο χρόνος καθυστέρησης της ανωτέρω 
τµηµατικής πληρωµής. 

 

Α.25.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται µε τον 
παρακάτω τρόπο:  

• Ποσό 55.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο µε την υποβολή της 1ης αναφοράς προόδου του έργου του 
Αναδόχου, συνοδευόµενης από τα παραδοτέα των εργασιών 1, 2, 3, 8 και 
9 της Ενότητας Β.2.2 του Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης (ενδεικτικά: έως τις 
15/04/2012).  

• Ποσό 20.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο µε την υποβολή της 2ης αναφοράς προόδου του έργου του 
Αναδόχου, συνοδευόµενης από τα παραδοτέα των εργασιών 4 (προσχέδιο 
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Π.Ε. Εύβοιας) και 5 της 
Ενότητας Β.2.2 του Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης (ενδεικτικά: έως τις 
15/08/2012). 

• Ποσό 114.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί 
στον Ανάδοχο µε την υποβολή της 3ης αναφοράς προόδου του έργου του 
Αναδόχου, συνοδευόµενης από τα παραδοτέα των εργασιών 4 (τελικό 
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Π.Ε. Εύβοιας), 6 και 11 της 
Ενότητας Β.2.2 του Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης (ενδεικτικά: έως τις 
15/12/2012). 

• Ποσό 25.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο µε την υποβολή της 4ης αναφοράς προόδου του έργου του 
Αναδόχου, συνοδευόµενης από το παραδοτέο της εργασίας 7 της Ενότητας 
Β.2.2 του Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης (ενδεικτικά: έως τις 15/04/2013).  

• Ποσό 45.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο µε την υποβολή της 5ης και τελικής αναφοράς προόδου του 
έργου του Αναδόχου, συνοδευόµενης από τα παραδοτέα των εργασιών 10 
και 12 της Ενότητας Β.2.2 του Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης (ενδεικτικά: 
έως τις 02/08/2013).  
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Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 
χρόνο πληρωµής.  

Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται εντός επτά (7) 
ηµερών από την είσπραξη της χρηµατοδότησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Α.26.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Η Σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε το άρθρο 24, παρ. 4 του Π.∆. 118/2007. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση 
απαιτούµενων εγκρίσεων και σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007, 
δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικές υπηρεσίες από τις 
προβλεπόµενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί 
απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, 
ή γεγονότων, και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην 
υλοποίηση του συµπληρωµατικού αυτού έργου σε χρόνο και µε τρόπο που 
θα συµφωνηθεί από κοινού και µε κόστος ίδιο ή ανάλογο του 
προσφερόµενου για ίδιες ή παρόµοιες υπηρεσίες. 

 

Α.27.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος 
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος, µε 
βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα και σε νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα σε κράτη-µέλη 
της Ε.Ε. και της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για 
µεταβίβαση ή εκχώρηση µόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην 
περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Η εκχώρηση – 
µεταβίβαση της σύµβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το 
αίτηµα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση του 
Αναθέτοντος Φορέα. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης 
που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 

 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 
στο πλαίσιο του Έργου “MED-ROUTE” – ENPI CBC MED 

 

  
  
 Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. 36 
 

Α.28.  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, µόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
και τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Σύµβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην 
εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιµη και αιτιολογηµένη 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. 

Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

 

Α.29. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο 
σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από 
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και 
ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, 
µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα 
και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 
χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύµβασης, χωρίς την 
προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. 
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Α.30.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζηµιών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή 
βλάβη προσώπων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και 
για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να 
προξενηθεί εξαιτίας της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους 
υπεργολάβους του, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το 
προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι του 
πράξουν το ίδιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για 
την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των 
Υπεργολάβων του, ιδίως δε να ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε 
τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 

 

Α.31.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, µετά 
τη λήξη της ή µε άλλο τρόπο λύση αυτής- 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 
σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό 
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την 
ως άνω υποχρέωση. 

Ο 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 δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεών του, η 
Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής 
ζηµίας της, όπως και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον, διατηρεί δε το δικαίωµα να 
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να µην ανακοινώνει σε κανένα, παρά µόνο 
στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε 
αυτήν κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και 
αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 
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Α.32.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ    

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης 
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, 
οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας πέντε (5) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
πέντε (5) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, 
διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται η 
αποδοχή του αιτήµατος. 

 

 

Α.33. ΛΥΣΗ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 

A.33.1.  Λύση/Καταγγελία της Σύµβασης εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής – Έκπτωση Αναδόχου  

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

α)  ο Ανάδοχος υλοποιεί το Έργο κατά παράβαση της Σύµβασης, παρά τις 
προς τούτο επανειληµµένες προειδοποιήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

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

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

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

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 
Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας 
είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, 
οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µε την πάροδο απράκτου 
της ταχθείσας προθεσµίας. 

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται: 
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α)  Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, 
πλην εκείνων που  επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών 
και εγκαταστάσεων και τις οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα 
Αρχή. 

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

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

Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει, µε βάση τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση, την 
αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι 
του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου σύµφωνα µε τη Σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις 
εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων, και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις 
παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς 
εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του 
Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου 
που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να 
χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

 

A.33.2.  Καταγγελία Σύµβασης εκ µέρους του Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση σε κάθε περίπτωση 
παράβασης εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεών της που 
απορρέουν από τη Σύµβαση  και ιδιαίτερα, όχι όµως περιοριστικά, εφόσον 
αυτή: 

1) Μεταθέτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόµενου στο άρθρο 20 της 
σύµβασης, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύµβαση και δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

2) Παραβιάζει τους όρους της Σύµβασης σχετικά µε την πληρωµή του 
Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωµα καταγγελίας πάντως, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει 
εύλογη προθεσµία θεραπείας της εκ µέρους της παράβασης, οπότε τα 
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αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µε την πάροδο απράκτου της 
ταχθείσας προθεσµίας. 

Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζηµιώνει τον 
Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζηµία που έχει ενδεχοµένως υποστεί. 

 

Α.34. ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης επιβαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ “MED-ROUTE” 

Το έργο “MED-ROUTE” έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1 
(Προώθηση Κοινωνικοοικονοµικής Ανάπτυξης και Χωρική Ενίσχυση) – Μέτρο 
1.2 (Ενδυνάµωση των Οικονοµικών Συνεργατικών Σχηµατισµών  µέσω της 
Ανάπτυξης συνεργιών για το ∆υναµικό των Χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης) 
στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Πολυµερούς ∆ιασυνοριακού 
Προγράµµατος Χωρικής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» 
(ENPI CBC MED) 2007-2013 µε κωδικό I-B/1.2/368 και µε αρ. σύµβασης 
χρηµατοδότησης 13/2251/11.08.2011. 

Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση του πολιτιστικού και άλλων 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού σε περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης 
µέσω συνδυασµένων συστηµάτων µεταφορών. Ο τελικός στόχος του έργου 
είναι να αυξηθεί η κινητικότητα στις συµµετέχουσες περιοχές λόγω 
θεµατικού τουρισµού και ταυτόχρονα να προωθηθεί η προσβασιµότητα από 
τη µία περιοχή / χώρα στην άλλη.     

Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί µέσα από την ανάπτυξη µίας Μεσογειακής 
Πλατφόρµας Web-GIS (διαθέσιµη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων καθώς και 
στα Αγγλικά-Γαλλικά), η οποία θα γεφυρώσει πολιτισµούς και συστήµατα 
µεταφορών στις περιοχές που συµµετέχουν στο έργο.   

 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

• Ενδυνάµωση των Μεσογειακών συµµετεχουσών αρχών στην προβολή 
των τοπικών  / περιφερειακών ταυτοτήτων τους και των εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού 

• ∆ηµιουργία νέων δια-Μεσογειακών τουριστικών προϊόντων (πολιτιστικοί 
και θεµατικοί «δρόµοι» στη λεκάνη της Μεσογείου) 

• ∆ηµιουργία δικτύων µεταξύ των εταίρων και ευρύτερων οµάδων 
ενδιαφεροµένων µερών µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών, 
τεχνογνωσίας και πληροφοριών, καθώς και το συντονισµό της 
διαµόρφωσης πολιτικών για την προώθηση του θεµατικού τουρισµού 
µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Μείωση της εποχικότητας και βελτίωση της ποιότητας των τουριστών 
στις συµµετέχουσες περιοχές µέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας 
και την από κοινού ανάπτυξη των καθορισµένων δραστηριοτήτων στις 
περιοχές που συµµετέχουν στο έργο 

• Προβολή των πολιτιστικών αγαθών και του φυσικού πλούτου των 
συµµετεχουσών περιοχών  

• Αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος των συµµετεχουσών χωρών µε 
τρόπο αποδοτικό και προς όφελος των τοπικών φορέων 
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• ∆ιάχυση και διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου και των καλών 
πρακτικών που θα συλλεχθούν, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του έργου. 

Συντονιστής του έργου είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ το εταιρικό 
σχήµα διασυνοριακής συνεργασίας πλαισιώνεται από Έλληνες, Ιταλούς και 
Ιορδανούς εταίρους. 

 

Οι κύριες δράσεις του έργου αναλύονται ως εξής: 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το ΠΕ 1 αποσκοπεί στη συνολική οργάνωση, συντονισµό και διοίκηση του 
έργου και περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Εργασία 1.1. ∆ιαχείριση (παρακολούθηση προόδου φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου, εκπόνηση αναφορών, πιστοποίηση 
δαπανών, διαχείριση κινδύνων, επικοινωνία) 

• Εργασία 1.2. Εσωτερικές και Εξωτερικές Σχέσεις Έργου 
(συνεργασία µε την Κοινή ∆ιαχειριστική Αρχή, την Κοινή Τεχνική 
Γραµµατεία και τα λοιπά όργανα του Προγράµµατος ENPI CBC MED, 
συνεργασία µε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, συµµετοχή σε 
εκδηλώσεις τους προγράµµατος κ.ο.κ.) 

• Εργασία 1.3. ∆ιασφάλιση Ποιότητας (σχεδίαση πλάνου, 
διαδικασιών και εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας). 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από την έναρξη του έργου έως 2/8/2013 

  

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Το ΠΕ 2 αποσκοπεί στην αποτύπωση των υφιστάµενων πόρων και των 
µεθόδων προώθησης του θεµατικού τουρισµού στις συµµετέχουσες περιοχές, 
τη διαθεσιµότητα ψηφιακού υλικού, τη διερεύνηση συναφών καλών 
πρακτικών και την αξιολόγηση των εµπλεκοµένων εταίρων. Οι επιµέρους 
εργασίες αναλύονται ως ακολούθως: 

• Εργασία 2.1. Προσδιορισµός Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων 
(ανάλυση, προσδιορισµός, συλλογή διαθέσιµου ψηφιακού υλικού) 

• Εργασία 2.2. Ανάλυση Γεωµορφολογίας και Υποδοµών 
Μεταφορών (ανάλυση γεωγραφικών χαρακτηριστικών των 
συµµετεχουσών περιοχών, ανάλυση υποδοµών µεταφορών, 
προσδιορισµός διαθέσιµου περιεχοµένου συναφούς µε Γεωγραφικά 
Συστήµατα Πληροφοριών) 

• Εργασία 2.3. Αξιολόγηση Πρωτοβουλιών Προώθησης Θεµατικού 
Τουρισµού (προσδιορισµός υφιστάµενων πρωτοβουλιών στις 
συµµετέχουσες περιοχές, αξιολόγηση της χρήσης ΤΠΕ για την 
προώθηση του τουρισµού γενικά) 

• Εργασία 2.4. Συλλογή Καλών Πρακτικών για την Προώθηση του 
Θεµατικού Τουρισµού (προσδιορισµός κριτηρίων επιλογής καλών 
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πρακτικών και µεθοδολογίας/εργαλείων, συλλογή καλών πρακτικών, 
επεξεργασία, ανάλυση και προετοιµασία ενιαίου οδηγού) 

• Εργασία 2.5. Συγκριτική Αξιολόγηση Συµµετεχουσών Περιοχών 
(προσδιορισµός δεικτών από τις καλές πρακτικές, ανάπτυξη εργαλείου 
αυτό-αξιολόγησης της απόδοσης και των δυνατοτήτων των 
συµµετεχόντων σε όρους προώθησης του θεµατικού τουρισµού, 
επεξεργασία και ανάλυση αποτελεσµάτων) 

• Εργασία 2.6. Σύνθεση Αποτελεσµάτων.  

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από την έναρξη του έργου έως 30/4/2012 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Το ΠΕ 3 αποσκοπεί στη σύνταξη τοπικών/περιφερειακών στρατηγικών και 
επιχειρησιακών σχεδίων για όλες τις συµµετέχουσες περιοχές και 
περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

• Εργασία 3.1. Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών 
Σχεδίων για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεµατικού 
Τουρισµού (διαµόρφωση προσχεδίου ανά συµµετέχουσα περιοχή, 
δηµόσια διαβούλευση µε τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς 
εµπλεκόµενους φορείς, αναθεώρηση σχεδίων και οριστικοποίηση) 

• Εργασία 3.2. Σχεδίαση και Υλοποίηση Επιµορφωτικών 
Σεµιναρίων για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεµατικού 
Τουρισµού (αξιολόγηση αναγκών κατάρτισης σε κάθε συµµετέχουσα 
αρχή, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση τοπικών / 
περιφερειακών σεµιναρίων). 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από 1/5/2012 έως 31/10/2012 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΠΣ (WEB-GIS)  

Το ΠΕ 4 αποσκοπεί στην ανάπτυξη µιας ενιαίας Μεσογειακής ∆ιαδικτυακής 
Πλατφόρµας για την προβολή του τουριστικού προϊόντος και των υποδοµών 
µεταφορών στις συµµετέχουσες περιοχές, αξιοποιώντας τεχνολογίες 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΠΣ) και περιλαµβάνει τις 
κάτωθι εργασίες: 

• Εργασία 4.1. Προσδιορισµός Λειτουργικών και Τεχνικών 
Προδιαγραφών (διαµόρφωση προσχεδίου, δηµόσια διαβούλευση µε 
τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς εµπλεκόµενους φορείς, 
αναθεώρηση και οριστικοποίηση) 

• Εργασία 4.2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πλατφόρµας (σχεδίαση 
βάσεων δεδοµένων, διεπιφάνειας χρήστη, πολυγλωσσικών τµηµάτων, 
ανάπτυξη, συλλογή/επιµέλεια/µετάφραση περιεχοµένου, εκπαίδευση 
διαχειριστών) 

• Εργασία 4.3. Πιλοτική Λειτουργία – Οριστικοποίηση – Έναρξη 
Λειτουργίας Πλατφόρµας (πιλοτική λειτουργία, έρευνα χρηστών 
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αναφορικά µε τη φιλικότητα στη χρήση, τελικές διορθώσεις, επίσηµη 
έναρξη λειτουργίας). 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από 1/5/2012 έως 31/3/2013 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Το ΠΕ 5 αποσκοπεί στην αποτελεσµατική επικοινωνία και διάχυση, καθώς 
και στη διατηρησιµότητα και πολλαπλασιαστικότητα  των εκροών και 
αποτελεσµάτων του έργου µέσα από τις ακόλουθες εργασίες: 

• Εργασία 5.1. ∆ιαµόρφωση Πράσινης Βίβλου για την Προώθηση 
του Θεµατικού Τουρισµού στη Λεκάνη της Μεσογείου 
(παρουσίαση κύριων ευρηµάτων έργου αναφορικά µε την προώθηση 
του θεµατικού τουρισµού µέσω ΤΠΕ, διαβούλευση, οριστικοποίηση 
και δηµοσίευση) 

• Εργασία 5.2. ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας (ανάπτυξη Σχεδίου 
Επικοινωνίας, διαµόρφωση ταυτότητας έργου, σχεδίαση και ανάπτυξη 
πολυγλωσσικού διαδικτυακού τόπου έργου, ηλεκτρονικά ενηµερωτικά 
δελτία, συνέδρια και εκδηλώσεις, δηµοσιεύσεις, πολύγλωσσες 
µπροσούρες) 

• Εργασία 5.3. Ανάπτυξη Σχεδίου Συνέχισης (έρευνα για τη 
διατηρησιµότητα των εκροών και αποτελεσµάτων του έργου σε κάθε 
συµµετέχουσα αρχή, διαβούλευση, ανάπτυξη στρατηγικής αειφορίας 
και πολλαπλασιαστικότητας και σχέδιο δράσης) 

• Εργασία 5.4. Αξιολόγηση Έργου (εκ των προτέρων αξιολόγηση των 
Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων του ΠΕ 3, συνεχής 
αξιολόγηση από τους εταίρους του έργου σε περιοδική βάση, εκ των 
υστέρων αξιολόγηση του συνολικού έργου).  

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: από την έναρξη του έργου έως 2/8/2013 

 

Συνοψίζοντας, οι υποχρεώσεις της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. στο πλαίσιο 
των ανωτέρω δράσεων είναι τα εξής: 

1. Συντονισµός – ∆ιοίκηση Έργου.  

Περιλαµβάνει τις απαιτούµενες διοικητικές ενέργειες για την 
παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου, το συντονισµό της διασυνοριακής συνεργασίας 
(επικοινωνία και συνεργασία µε τους εταίρους, συµµετοχή σε οµάδες 
εργασίας, συναντήσεις), καθώς και την επικοινωνία µε και ενηµέρωση 
προς τα αρµόδια όργανα του Προγράµµατος για τα παραπάνω θέµατα. 

2. Υλοποίηση Καθηκόντων Έργου.  

Περιλαµβάνει τη συµµετοχή σε όλα τα παραπάνω πακέτα εργασίας, 
καθώς και το συντονισµό των πακέτων εργασίας 1 και 4. 

 

Σηµειώνεται ότι η περιοχή παρέµβασης των δράσεων του έργου στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, 
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σύµφωνα µε την υποβληθείσα και εγκριθείσα πρόταση στο πρόγραµµα ENPI 
CBC MED µε ακρωνύµιο MED-ROUTE. 

 

Β.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

Β.2.1.  Σκοπός και Στόχοι του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου 

Το έργο που ανατίθεται µε την παρούσα προκήρυξη σε εξειδικευµένο και 
έµπειρο Τεχνικό Σύµβουλο στοχεύει στην υποστήριξη της Αναπτυξιακής 
Ευβοίας Α.Ε. και των προγραµµατικών εταίρων για την υλοποίηση και 
διαχείριση των δράσεων του προαναφερθέντος έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Συµβούλου είναι η παροχή της 
αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης προς την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. και 
των προγραµµατικών εταίρων, προκειµένου οι δράσεις τους στο πλαίσιο του 
ανωτέρω έργου να σχεδιασθούν, προετοιµασθούν, οργανωθούν και 
υλοποιηθούν έγκαιρα, µέσα στα τιθέµενα χρονικά περιθώρια και µε 
αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο. 

 
 

Β.2.2.  Αντικείµενο του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου 

Στη συνέχεια δίδεται η περιγραφή του έργου του Τεχνικού Συµβούλου: 

 

1. Εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Εγχειριδίου ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας Παραδοτέων (Πακέτο Εργασίας 1 – Εργασία 1.3): 
Περιλαµβάνει τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων και διαδικασιών 
διαχείρισης ποιότητας του έργου και την εκπόνηση εγχειριδίου 
διασφάλισης ποιότητας για τα παραδοτέα του έργου. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Εγχειρίδιο 
∆ιασφάλισης Ποιότητας Παραδοτέων 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 29/2/2012 

 

2. Προσδιορισµός Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας – Ανάλυση Γεωµορφολογίας και Υποδοµών 
Μεταφορών (Πακέτο Εργασίας 2 – Εργασίες 2.1 και 2.2): Περιλαµβάνει 
την ανάλυση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της Π.Ε. Εύβοιας, τον 
προσδιορισµό και τη συλλογή του συναφούς ψηφιακού περιεχοµένου, 
την παρουσίαση και ανάλυση της γεωµορφολογίας και των υποδοµών 
µεταφορών στην Π.Ε. Εύβοιας, καθώς και τον προσδιορισµό του 
διαθέσιµου περιεχοµένου που σχετίζεται µε γεωγραφικά πληροφοριακά 
συστήµατα (ψηφιακοί χάρτες κ.λπ.).  
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Αναφορά Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων, 
Γεωµορφολογίας και Υποδοµών Μεταφορών στην 
Π.Ε. Εύβοιας 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 29/2/2012 

 

3. Αξιολόγηση Τοπικών Πρωτοβουλιών Προώθησης Θεµατικού Τουρισµού 
– Συλλογή Καλών Συναφών Πρακτικών (Πακέτο Εργασίας 2 – Εργασίες 
2.3 και 2.4): Περιλαµβάνει τον προσδιορισµό πρωτοβουλιών προώθησης 
του θεµατικού τουρισµού στην Π.Ε. Εύβοιας, την αξιολόγηση της 
χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση του τουρισµού γενικότερα, και τη 
συλλογή καλών πρακτικών (µε βάση κοινή µεθοδολογία που θα 
αναπτυχθεί από το συντονιστή του ΠΕ 2).   

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Αναφορά Πρωτοβουλιών και Καλών Πρακτικών 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/3/2012 

 

4. ∆ιαµόρφωση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (Πακέτο Εργασίας 3 – Εργασία 3.1): 
Περιλαµβάνει την εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου 
αναφορικά µε την ανάπτυξη και προώθηση του θεµατικού τουρισµού 
στην Π.Ε. Εύβοιας, τη διαβούλευση του σχεδίου σε 
τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο, την αναθεώρηση του σχεδίου 
σύµφωνα µε τη διαβούλευση και την ανατροφοδότηση από τους λοιπούς 
εταίρους του έργου και, τέλος, την οριστικοποίησή του. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Π.Ε. Εύβοιας 
(προσχέδιο και τελικό) 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/07/2012 (προσχέδιο) και έως 
30/09/2012 (τελικό) 

 

5. ∆ιοργάνωση Τοπικού Επιµορφωτικού Σεµιναρίου (Πακέτο Εργασίας 3 – 
Εργασία 3.2): Περιλαµβάνει την προετοιµασία και διοργάνωση 
επιµορφωτικού σεµιναρίου στην Εύβοια, µε σκοπό την κατάρτιση των 
υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και ευρύτερων οµάδων 
εµπλεκοµένων φορέων, σε θέµατα ανάπτυξης και προώθησης του 
θεµατικού τουρισµού µέσω ΤΠΕ. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Τοπικό Επιµορφωτικό Σεµινάριο στην Εύβοια 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/07/2012 

 

6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολύγλωσσης Πλατφόρµας Web-GIS (Πακέτο 
Εργασίας 4 – Εργασίες 4.1 και 4.2): Περιλαµβάνει την εκπόνηση των 
λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών της πλατφόρµας, τη 
διαβούλευσή τους σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό/διασυνοριακό 
επίπεδο, την αναθεώρηση των προδιαγραφών σύµφωνα µε τη 
διαβούλευση και την ανατροφοδότηση από τους λοιπούς εταίρους του 
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έργου, την οριστικοποίησή τους, τη σχεδίαση των απαιτούµενων βάσεων 
δεδοµένων / της διεπιφάνειας των χρηστών / των πολυγλωσσικών 
τµηµάτων κ.λπ., την ανάπτυξη λογισµικού, τη συλλογή / επιµέλεια / 
µετάφραση περιεχοµένου για την Π.Ε. Εύβοιας, καθώς και την 
εκπαίδευση των διαχειριστών της πλατφόρµας. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Πλατφόρµα Web-GIS (Πιλοτική Έκδοση) 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 30/11/2012 

 

7. Λειτουργία Πλατφόρµας Web-GIS (Πακέτο Εργασίας 4 – Εργασία 4.3): 
Περιλαµβάνει την πιλοτική λειτουργία της πλατφόρµας, τη σχεδίαση και 
διενέργεια έρευνας για τη φιλικότητα στη χρήση, τις τελικές διορθώσεις, 
και τέλος την επίσηµη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρµας. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Πλατφόρµα Web-GIS (Τελική Έκδοση) 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/3/2013 

 

8. Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας Έργου (Πακέτο Εργασίας 5 – Εργασία 
5.2): Περιλαµβάνει τη διαµόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής και 
σχεδίου δράσης για το έργο, µε τη συνεργασία των εταίρων του έργου 
στην ανάλυση των τοπικών/περιφερειακών/εθνικών κοινών-στόχος και 
την ανατροφοδότησή τους συνολικά. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Σχέδιο Επικοινωνίας 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 29/2/2012 

 

9. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολύγλωσσου ∆ιαδικτυακού Τόπου του Έργου 
(Πακέτο Εργασίας 5 – Εργασία 5.2): Περιλαµβάνει τη σχεδίαση και 
ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου του έργου, ο οποίος θα αποτελείται 
από δύο ενότητες: α) τη δηµόσια (ανοιχτή σε όλους) που θα 
περιλαµβάνει την παρουσίαση του έργου, των εταίρων, των παραδοτέων, 
νέων και εκδηλώσεων, κ.ο.κ. και β) την ιδιωτική (προσβάσιµη µόνο από 
τους εταίρους του έργου και τα αρµόδια όργανα του Προγράµµατος) 
που θα λειτουργεί ως εργαλείο διοίκησης έργου και θα περιλαµβάνει 
χρονοδιαγράµµατα, παραδοτέα, υλικό συναντήσεων, βήµα συζήτησης 
µεταξύ των εταίρων κ.ο.κ.   

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  ∆ιαδικτυακός Τόπος Έργου 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/3/2012 

 

10. ∆ιοργάνωση Τελικού Συνεδρίου Έργου (Πακέτο Εργασίας 5 – Εργασία 
5.2): Περιλαµβάνει την προετοιµασία και διοργάνωση του τελικού 
συνεδρίου του έργου στην Ιορδανία (Αµµάν), µε σκοπό τη συνολική 
παρουσίαση των εκροών και αποτελεσµάτων του έργου. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Τελικό Συνέδριο Έργου 
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/7/2013 

 

11. Εκπόνηση Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης (Πακέτο Εργασίας 5 – 
Εργασία 5.4): Περιλαµβάνει την αξιολόγηση των στρατηγικών και 
επιχειρησιακών σχεδίων που θα εκπονηθούν από όλους τους εταίρους 
του έργου στο πλαίσιο του ΠΕ 3. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση Στρατηγικών και 
Επιχειρησιακών Σχεδίων 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/10/2012 

 

12. Εκπόνηση Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης (Πακέτο Εργασίας 5 – Εργασία 
5.4): Περιλαµβάνει την αξιολόγηση του συνολικού έργου. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ:  Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση Έργου 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ:  Έως 31/7/2013 

   

Β.3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ & ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. αναλαµβάνει να παρακολουθεί τη συνολική 
πορεία υλοποίησης του έργου και να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε είδους 
πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να υποβοηθά την 
προώθηση των εργασιών, σε θέµατα της αρµοδιότητάς του. 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, 
σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β.2 του παρόντος 
Μέρους Β’, και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α.24 του 
Μέρους Α’ – «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» της παρούσας προκήρυξης. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις 
(οδηγούς εφαρµογής, εργαλεία, συστήµατα κ.λπ.) όλων των αρµόδιων φορέων 
για την υλοποίηση έργων που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ENPI 
CBC MED (όπως π.χ. των ∆ιοικητικών ∆οµών του Προγράµµατος).   

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις 
της Αναθέτουσας Αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.  

 

Β.4. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Το έργο του Τεχνικού Συµβούλου περιλαµβάνει την εκπόνηση και την 
υποβολή των ακόλουθων ειδών παραδοτέων: 

1. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Α: Ο Σύµβουλος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα (βλ. επόµενο Κεφάλαιο B.5), αναφορές 
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προόδου σχετικές µε το αντικείµενο των δράσεων που έχει αναλάβει. Η 
τελική αναφορά προόδου περιλαµβάνει και σύνοψη όλων των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών του Αναδόχου από την αρχή έως τη λήξη του 
έργου του. Όλες οι αναφορές προόδου συντάσσονται στα Ελληνικά και 
συνοδεύονται από τα εκάστοτε Παραδοτέα Β (βλ. παρακάτω), όπου αυτό 
βρίσκει εφαρµογή. 

2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Β: Κατά τη διάρκεια της σύµβασής του, ο Σύµβουλος 
συντάσσει παραδοτέα, εκθέσεις ή αναφορές για λογαριασµό της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην Ενότητα 
B.2.2 του παρόντος Μέρους Β’, στο πλαίσιο της υλοποίησης των 
καθηκόντων του. Όλα τα εν λόγω παραδοτέα συντάσσονται υποχρεωτικά 
στα Αγγλικά. 

 

Β.5. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Τα επιµέρους παραδοτέα του Τεχνικού Συµβούλου υποβάλλονται σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα: 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Α  

(βλ. § Β.4.1) 

Οι αναφορές προόδου του έργου του Αναδόχου 
υποβάλλονται ως ακολούθως: 

• 1η αναφορά προόδου (από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 31/03/2012) � υποβάλλεται έως τις 
15/04/2012 

• 2η αναφορά προόδου (από 01/04/2012 έως 
31/07/2012) � υποβάλλεται έως τις 15/08/2012 

• 3η αναφορά προόδου (από 01/08/2012 έως 
30/11/2012) � υποβάλλεται έως τις 15/12/2012 

• 4η αναφορά προόδου (από 01/12/2012 έως 
31/03/2013) � υποβάλλεται έως τις 15/04/2013 

• 5η και τελική αναφορά προόδου (από 01/04/2013 
έως 02/08/2013) � υποβάλλεται µε τη λήξη του 
έργου.  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ Β  

(βλ. § Β.4.2) 

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που αναφέρεται στην 
Ενότητα Β.2.2 του παρόντος Μέρους Β’ της προκήρυξης 
και, συγκεκριµένα: 

• Η 1η αναφορά προόδου του έργου του Αναδόχου θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τα παραδοτέα των 
εργασιών 1, 2, 3, 8 και 9 της Ενότητας Β.2.2 του 
Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης.  

• Η 2η αναφορά προόδου του έργου του Αναδόχου θα 
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πρέπει να συνοδεύεται από τα παραδοτέα των 
εργασιών 4 (προσχέδιο Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Σχεδίου Π.Ε. Εύβοιας) και 5 της 
Ενότητας Β.2.2 του Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης. 

• Η 3η αναφορά προόδου του έργου του Αναδόχου θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τα παραδοτέα των 
εργασιών 4 (τελικό Στρατηγικό και Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Π.Ε. Εύβοιας), 6 και 11 της Ενότητας Β.2.2 
του Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης. 

• Η 4η αναφορά προόδου του έργου του Αναδόχου θα 
πρέπει να συνοδεύεται από το παραδοτέο της εργασίας 
7 της Ενότητας Β.2.2 του Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης.  

• Η 5η και τελική αναφορά προόδου του έργου του 
Αναδόχου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 
παραδοτέα των εργασιών 10 και 12 της Ενότητας 
Β.2.2 του Μέρους Β’ της ∆ιακήρυξης.  

 

Β.6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να δηµιουργήσει µε δική του ευθύνη και 
χρησιµοποιώντας την εµπειρία του την κατάλληλη Οµάδα Έργου που 
απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η σύνθεση και τα προσόντα 
των στελεχών της προτεινοµένης, από τον ανάδοχο, οµάδας έργου θα 
αποτελέσει ένα από τα στοιχεία αξιολόγησης του αναδόχου κατά την πρώτη 
φάση της διαδικασίας επιλογής (Έλεγχος ∆ικαιολογητικών και Ελαχίστων 
Προϋποθέσεων Συµµετοχής).  

Κατά τη φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης θα µελετηθεί διεξοδικά και θα 
βαθµολογηθεί αποκλειστικά και µόνο η επάρκεια, η πληρότητα και 
αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου σχήµατος διοίκησης και οργάνωσης 
της οµάδας έργου, καθώς επίσης και η καταλληλότητα της προτεινόµενης 
στελέχωσης και η αποτελεσµατικότητα της κατανοµής αρµοδιοτήτων σε 
επιµέρους υπο-οµάδες και στελέχη της οµάδας έργου. 

Πιο συγκεκριµένα, η οργανωτική δοµή της οµάδας έργου του υποψήφιου 
αναδόχου πρέπει να διασφαλίζει την αποδοτική συνεργασία του µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, τον αποτελεσµατικό συντονισµό 
και την αποδοτική συνεργασία των µελών της οµάδας έργου και να 
περιγράφει µε σαφήνεια όλους τους απαιτούµενους ρόλους και ευθύνες.  

Ο/Η Υπεύθυνος/Υπεύθυνη Έργου θα ηγείται της οµάδας έργου και θα 
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: 

• Πτυχίο πανεπιστηµίου και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου. 

• Αποδεδειγµένη υπερ-δεκαετή εµπειρία σε έργα µε συναφές θεµατικό, 
τεχνικό και επιστηµονικό αντικείµενο. 
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• Οι κύριες δραστηριότητες τελευταίας πενταετίας να αφορούν στη 
διαχείριση / εκτέλεση έργων συναφούς αντικειµένου αντίστοιχης 
κλίµακας.  

Εκτός του Υπεύθυνου/Υπεύθυνης Εργου, θα πρέπει να υπάρχει στην οµάδα 
έργου ένας/µία Αναπληρωτής/Αναπληρώτρια Υπεύθυνος/Υπεύθυνη Έργου, 
κάτοχος Πανεπιστηµιακού τίτλου και µε πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε 
έργα µε συναφές θεµατικό, τεχνικό και επιστηµονικό αντικείµενο, ενώ οι 
Σύµβουλοι – Μέλη της Οµάδας Έργου αναµένεται να κατέχουν τουλάχιστον 
πτυχίο Πανεπιστηµίου και εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα µε 
συναφές θεµατικό, τεχνικό και επιστηµονικό αντικείµενο.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να: 

• Ορίσει Υπεύθυνο Έργου και Επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
οποίος θα ηγείται της Οµάδας Έργου και θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Ορίσει τη δοµή και διαµόρφωση της Οµάδας Έργου και το ακριβές 
αντικείµενο του κάθε στελέχους της. 

• Ορίσει αναλυτικό οργανόγραµµα της προτεινόµενης Οµάδας Έργου 
και να προτείνει συγκεκριµένο σύστηµα διοίκησης του Έργου.  

• Υποβάλλει λίστα στελεχών που θα αποτελέσουν την Οµάδα Έργου του 
Αναδόχου παρουσιάζοντας µαζί µε τα στελέχη-µέλη της Οµάδας 
Έργου και τυχόν υπεργολάβους (Νοµικά Πρόσωπα) που ενδεχοµένως 
να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων τµηµάτων του 
έργου.  

• Προσκοµίσει αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των προτεινόµενων 
στελεχών.  

• Συµπληρώσει τον κατάλογο στελεχών που θα αποτελέσουν την Οµάδα 
Έργου του Αναδόχου, σύντοµα βιογραφικά τους στοιχεία, αναφορά 
ετών επαγγελµατικής εµπειρίας σε ανάλογα έργα και επισήµανση της 
θέσης τους ως προς το προηγούµενο οργανωτικό σχήµα, σύµφωνα µε 
το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Κατάλογος Στελεχών Οµάδας Έργου 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ 
ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΕΡΓΟΥ 
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Σηµείωση: Σηµειώνεται ότι -πέραν περιπτώσεων αποδεδειγµένης ανωτέρας 
βίας- δεν επιτρέπεται στον ανάδοχο η αλλαγή/αντικατάσταση των 
δηλωθέντων στελεχών της οµάδας έργου, σε περίπτωση κατακύρωσης του 
έργου σε αυτόν, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η αντικατάσταση αυτή να 
τυγχάνει της έγγραφης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα κόστη διαµονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών εσωτερικού και 
εξωτερικού, καθώς και κάθε παρεµφερές κόστος και έξοδο για την 
προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών του έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο. Τα κόστη αυτά, καθώς και κάθε πιθανό έξοδο για την εκτέλεση του 
έργου, θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο προσφερόµενο κόστος απασχόλησης 
ανά µήνα (Α/Μ) και συνολικά (συνολικοί Α/Μ απασχόλησης) των στελεχών 
του υποψηφίου αναδόχου, κατά τη σύνταξη της οικονοµικής του προσφοράς. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Σηµειώνεται ότι βάσει του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου, οι προς 
ανάθεση υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης έχουν κοστολογηθεί ως 
ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ 

Πίνακας 1: Προϋπολογισθέν Κόστος Εργασιών 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1. Εκπόνηση Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Ποιότητας και 
Εγχειριδίου ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας Παραδοτέων 

8.130,08 1.869,92 10.000,00 

2. Προσδιορισµός 
Πολιτιστικών και Φυσικών 
Πόρων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας – Ανάλυση 
Γεωµορφολογίας και 
Υποδοµών Μεταφορών 

8.130,08 1.869,92 10.000,00 

3. Αξιολόγηση Τοπικών 
Πρωτοβουλιών Προώθησης 
Θεµατικού Τουρισµού – 
Συλλογή Καλών Συναφών 
Πρακτικών 

4.065,04 934,96 5.000,00 

4. ∆ιαµόρφωση Στρατηγικού 
και Επιχειρησιακού Σχεδίου 
για την Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας 

17.886,18 4.113,82 22.000,00 

5. ∆ιοργάνωση Τοπικού 
Επιµορφωτικού Σεµιναρίου 

4.065,04 934,96 5.000,00 

6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη 
Πολύγλωσσης Πλατφόρµας 
Web-GIS 

78.861,79 18.138,21 97.000,00 

7. Λειτουργία Πλατφόρµας 
Web-GIS 

20.325,20 4.674,80 25.000,00 
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Πίνακας 1: Προϋπολογισθέν Κόστος Εργασιών 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

8. Εκπόνηση Σχεδίου 
Επικοινωνίας Έργου 

8.130,08 1.869,92 10.000,00 

9. Σχεδίαση και Ανάπτυξη 
Πολύγλωσσου ∆ιαδικτυακού 
Τόπου του Έργου 

16.260,16 3.739,84 20.000,00 

10. ∆ιοργάνωση Τελικού 
Συνεδρίου Έργου 

28.455,30 6.544,72 35.000,00 

11. Εκπόνηση Εκ των 
Προτέρων Αξιολόγησης 

8.130,08 1.869,92 10.000,00 

12. Εκπόνηση Εκ των 
Υστέρων Αξιολόγησης 

8.130,08 1.869,92 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 210.569,11 48.430,89 259.000,00 

 

Η οικονοµική προσφορά κάθε Προσφέροντος θα περιλαµβάνει αναλυτική 
κοστολόγηση των ανωτέρω εργασιών µε τη συµπλήρωση του ακόλουθου 
Πίνακα 2. 

Ποσά σε Ευρώ 

Πίνακας 2: Αναλυτική Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1. Εκπόνηση Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Ποιότητας και 
Εγχειριδίου ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας Παραδοτέων 

   

2. Προσδιορισµός 
Πολιτιστικών και Φυσικών 
Πόρων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας – Ανάλυση 
Γεωµορφολογίας και 
Υποδοµών Μεταφορών 
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Πίνακας 2: Αναλυτική Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

3. Αξιολόγηση Τοπικών 
Πρωτοβουλιών Προώθησης 
Θεµατικού Τουρισµού – 
Συλλογή Καλών Συναφών 
Πρακτικών 

   

4. ∆ιαµόρφωση Στρατηγικού 
και Επιχειρησιακού Σχεδίου 
για την Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας 

   

5. ∆ιοργάνωση Τοπικού 
Επιµορφωτικού Σεµιναρίου 

   

6. Σχεδίαση και Ανάπτυξη 
Πολύγλωσσης Πλατφόρµας 
Web-GIS 

   

7. Λειτουργία Πλατφόρµας 
Web-GIS 

   

8. Εκπόνηση Σχεδίου 
Επικοινωνίας Έργου 

   

9. Σχεδίαση και Ανάπτυξη 
Πολύγλωσσου ∆ιαδικτυακού 
Τόπου του Έργου 

   

10. ∆ιοργάνωση Τελικού 
Συνεδρίου Έργου 

   

11. Εκπόνηση Εκ των 
Προτέρων Αξιολόγησης 

   

12. Εκπόνηση Εκ των 
Υστέρων Αξιολόγησης 

   

ΣΥΝΟΛΟ    
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Επιπλέον, η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου θα περιλαµβάνει τη 
συνολική κοστολόγηση των ανωτέρω εργασιών µε τη συµπλήρωση του 
ακόλουθου Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3: Συνολική Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆Α Αριθµητικώς Ολογράφως 

Τελική τιµή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Αναλογούν ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

Τελική τιµή µε ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

 

Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το Νόµιµο Εκπρόσωπο της 
επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτηµένο άτοµο, ή από το διαχειριστή, ή σε 
περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας από το νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος 
ορίζεται από όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της Οικονοµικής 
Προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη 
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". Οι τιµές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε 
ΕΥΡΩ.   

Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ αναλυτικών τιµών και συνολικών τιµών θα 
υπερισχύουν οι συνολικές τιµές. 

Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες 
Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιµών. 
Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής και δεν υπάρχει η 
ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ", θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί 
δωρεάν. 

Οι τιµές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί 
τοις %, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις 
επιβαρύνει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1: 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
................ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 
 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο 
και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ  .......  
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για τη συµµετοχή της 
................ στον διαγωνισµό της........ (ηµεροµηνία διενέργειας) για την 
υλοποίηση του έργου .............. και για κάθε αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 
ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής 
εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των 
άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, 
όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα 
αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση 
σας, την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ............ δεν εκπλήρωσε 
την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας 
δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, 
ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το 
ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία 
εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της .............., ούτε θα ληφθεί 
υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής 
στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας θα παραµείνει σε 
πλήρη ισχύ µέχρι την .....(ηµεροµηνία)..... Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού 
της εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς 
µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2: 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
ΠΡΟΣ 
.......... 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 
 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο 
και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ ......... 
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για την καλή εκτέλεση 
των όρων της Σύµβασης …………….. µεταξύ της  ................... και της 
................. 

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 
ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής 
εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των 
άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, 
όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα 
αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση 
σας, την οποία θα µας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν 
εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 
1, σας δηλώνουµε ότι  αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη 
ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, 
ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το 
ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία 
εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................, ούτε θα 
ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας θα παραµείνει σε 
πλήρη ισχύ µέχρι την .....(ηµεροµηνία)...... Μέχρι τότε, θα 
παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού 
της εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς 
µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1.  ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1.  Τεχνική Αξιολόγηση 

Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και 
δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο της 
διαδικασίας διενέργειας, οι προσφορές βαθµολογούνται βάσει του Πίνακα 
Κριτηρίων Αξιολόγησης (Ενότητα 2 του παρόντος Παραρτήµατος). 

 

Κάθε επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται µε: 

0 όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το 
συγκεκριµένο κριτήριο 

10-40 όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το 
συγκεκριµένο κριτήριο 

50-80 όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το 
συγκεκριµένο κριτήριο 

90-100 όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το 
συγκεκριµένο κριτήριο. 

 

Κάθε µέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα βαθµολογήσει µε έναν ακέραιο 
βαθµό από το 0 έως το 100 (σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα) κάθε ένα 
από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια, για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο µέσος όρος των 
βαθµών των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ο οποίος θα 
πολλαπλασιασθεί επί τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, 
για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού. 

Η συνολική βαθµολογία (Βτ) των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
Προσφοράς εξάγεται ως άθροισµα των επιµέρους γινοµένων της βαθµολογίας 
κάθε κριτηρίου επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 

Για τη συνολική τεχνική βαθµολόγηση των προσφορών εφαρµόζεται ο τύπος: 

 

ΒΤ = ΒΚΜ + ΒΕΕ + ΒΠΥ 

όπου:  

ΒΤ  = Η Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς 

ΒΚΜ = Η Βαθµολογία της Κατανόησης του Έργου και Μεθοδολογικής 
Προσέγγισης 
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ΒΕΕ = Η Βαθµολογία της Επάρκειας της Οµάδας Έργου 

ΒΠΥ = Η Βαθµολογία του Προγραµµατισµού Υλοποίησης. 

 

1.2.  Οικονοµική Αξιολόγηση 

Για τη συγκριτική βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών που θα 
κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν σε προηγούµενο στάδιο της 
διαδικασίας διενέργειας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαµορφώνει το συνολικό 
προσφερόµενο κόστος κάθε προσφοράς, το οποίο ορίζεται από τον τύπο: 

 

ΒΚ    =    ΚΠ 

όπου:      

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς 

ΚΠ   = το συνολικό κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών.  

 

1.3.  Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης κατά τα 
προηγούµενα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατατάσσει τις προσφορές σε 
Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού: 

 

Β = 0,90 * (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,10 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β  = ο τελικός βαθµός της προσφοράς 

ΒΤ  = ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου 
αναδόχου  

ΒΜΑΧ  = ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς 

ΒΜΙΝ  = το συνολικό κόστος της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς. 

 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη µε 
το µεγαλύτερο βαθµό Β, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. 
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2.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒΚΜ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1.  Κατανόηση απαιτήσεων έργου 35% 

2.  
Μεθοδολογία και µέσα για την υλοποίηση του 
έργου 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΚΜ) 60% 

 

ΙΙ. Επάρκεια Οµάδας Έργου (ΒΕΕ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1.  
Πληρότητα και επάρκεια σχήµατος οργάνωσης 
οµάδας έργου και κατανοµής εργασιών 

30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΕΕ) 30% 

 

ΙΙΙ. Προγραµµατισµός Υλοποίησης (ΒΠΥ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1.  Φάσεις - Παραδοτέα έργου 5% 

2.  Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου 5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ) 10% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Στη Χαλκίδα σήµερα την <ηµεροµηνία)>, ηµέρα <ηµέρα)>, µεταξύ αφενός της 
Αναπτυξιακής Ευβοιάς Α.Ε. που εδρεύει στη Χαλκίδα, Λεωφ. Χαϊνά 93, Τ.Κ. 
34100, εκπροσωπείται νόµιµα από τον <………………..(όνοµα), ιδιότητα> και 
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και 
αφετέρου η εταιρεία / η κοινοπραξία / η ένωση εταιρειών µε την επωνυµία 
<………………………………………………………………………………..(επωνυµία)
> που εδρεύει στην <……………ονοµασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον <………………….ονοµατεπώνυµο> και στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν και 
συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σε συνέχεια του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή µε την <……………………αριθµ.πρωτ.> απόφαση 
∆ιακήρυξης («η ∆ιακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την 
<………………….αριθµ.πρωτ.> απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο 
Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο “MED-ROUTE – 
Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί 
και συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ENPI CBC MED», σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης. 

 

Προκαταρκτικές ∆ιατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 
αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. 

∆ιοικητική Εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την 
Αναθέτουσα Αρχή ή τον Επιβλέποντα στον Ανάδοχο σχετικά µε την 
υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, 
εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των 
τηλεοµοιοτυπιών. 

Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου µε 
τίτλο “MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που 
έχει ενταχθεί και συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ENPI CBC MED» 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής 
της Σύµβασης. 



∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 
στο πλαίσιο του Έργου “MED-ROUTE” – ENPI CBC MED 

 

  
  
 Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. 63 
 

Ηµέρα: Η ηµερολογιακή ηµέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς. 

Επιβλέπων του Έργου: Στέλεχος της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε., το οποίο 
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει 
της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 
Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο 
Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

Προθεσµίες: Τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, 
που αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή 
γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα 
του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία 
λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του 
χρονικού διαστήµατος. 

∆ιακήρυξη: Η σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής µε αριθµ. πρωτ. 
<……………………αριθµ.πρωτ.>, µε βάση την οποία διενεργήθηκε ο 
αντίστοιχος  διαγωνισµός την <……………………ηµεροµηνία διαγωνισµού> 
για την ανάδειξη του Αναδόχου. 

Προσφορά: Η από <………………..ηµεροµηνία κατάθεσης> προσφορά του 
Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύµβαση: Η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα 
συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να 
τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

Συµβατικό τίµηµα: Το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση 
του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο του Τεχνικού Συµβούλου στοχεύει στην υποστήριξη της 
Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. και των προγραµµατικών εταίρων για την 
υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου MED-ROUTE. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Συµβούλου είναι η παροχή της 
αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης προς την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. και 
των προγραµµατικών εταίρων, προκειµένου οι δράσεις τους στο πλαίσιο του 
ανωτέρω έργου να σχεδιασθούν, προετοιµασθούν, οργανωθούν και 
υλοποιηθούν έγκαιρα, µέσα στα τιθέµενα χρονικά περιθώρια και µε 
αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης, καθώς επίσης και στα 
παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης, περιλαµβάνεται αναλυτική και σαφής 
περιγραφή του περιεχοµένου του Έργου, των παραδοτέων, της µεθοδολογίας, 
του χρονοδιαγράµµατος, του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, της 
οργανωτικής δοµής του Αναδόχου, των ρόλων και αρµοδιοτήτων των 
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συµµετεχόντων κ.λπ., έτσι όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την απόφαση 
κατακύρωσης του Έργου στο συγκεκριµένο ανάδοχο βάσει της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.   ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται 
στην Ελληνική γλώσσα. Τα παραδοτέα και όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. 
οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει, υποβάλλονται στην 
Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά 
του Αναδόχου και τα παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 
του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συµπληρωµατικά ισχύουν 
τα προβλεπόµενα στην απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον ανάδοχο, στο 
τεύχος της ∆ιακήρυξης και στην Προσφορά του αναδόχου, µόνον εφόσον 
αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερµηνεία και την εφαρµογή της Σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5.   ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
(Έγγραφα, Εντολές) πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, 
τηλετυπικά ή τηλεοµοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. 

Λεωφ. Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα  

Τηλ.: 22210-26626, 89706                                               

Fax:  22210-77747  

Για τον Ανάδοχο:    <Επωνυµία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. ∆/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ  . . . . . . . 

Τηλ.: . . . . . . .. .   fax. . . . . . . . . ..> 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να 
εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, 
έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται 
άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, 
πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 
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ΑΡΘΡΟ 6.   ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1.  Ο Επιβλέπων ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στη Σύµβαση.  

6.2.  Ο Επιβλέπων δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε συµβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύµβαση ορίζει 
διαφορετικά. 

6.3.  Ο Επιβλέπων δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική 
ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά 
διαστήµατα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, της άσκησης 
οποιασδήποτε από τις αρµοδιότητές του και την ανάκληση 
οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής ή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή 
εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, 
απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και 
παράγουν αποτελέσµατα µόνο µετά την κοινοποίηση των αποφάσεων 
αυτών στον Ανάδοχο. 

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο του Επιβλέποντα 
προς τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια 
αποτελέσµατα µε τα Έγγραφα του Επιβλέποντα. Παρ’ όλα αυτά: 

α)  Ακόµα και αν ο εκπρόσωπος του Επιβλέποντα παραλείψει να 
αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, ο Επιβλέπων 
εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή 
και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των 
ελαττωµάτων ή ατελειών του. 

β)  Ο Επιβλέπων δικαιούται να ελέγχει και µπορεί να µεταβάλλει το 
περιεχόµενο των εγγράφων του εκπροσώπου του.  

6.4.  Οι οδηγίες ή/και οι εντολές του Επιβλέποντα χρονολογούνται, 
αριθµούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί ο ίδιος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

7.1.  Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης, µετά τη λήξη της ή µε άλλο τρόπο λύση αυτής- 
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 σε σχέση µε τη Σύµβαση, 
υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι 
του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. 

Ο 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 δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
της συναίνεση. 
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Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων 
του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση 
κάθε θετικής ζηµίας της, όπως και την παύση κοινοποίησης των 
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον, 
διατηρεί δε το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου. 

7.2.  Ο Επιβλέπων και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να µην 
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια 
και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά 
ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του 
Έργου ή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

8.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή 
µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 
Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε 
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και, σε 
νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της 
Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ 
139/Α). 

8.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για 
µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην 
περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Η 
εκχώρηση – µεταβίβαση της σύµβασης θα χρήζει πλήρους 
αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και την 
εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις 
του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το 
τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 

8.3. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία 
δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 
κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9.   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

9.1.  Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιµοποιήσει τους 
υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το κατά 
περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα του Έργου. 

9.2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
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9.3.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των 
υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 
ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

9.4.  Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και 
άλλον υπεργολάβο, µόνον εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται 
στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύµβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση 
ανάληψης των εργασιών του εκάστοτε υπεργολάβου από τον ίδιο τον 
Ανάδοχο, ο Ανάδοχος απλώς οφείλει να ενηµερώσει εγκαίρως την 
Αναθέτουσα Αρχή για τα στελέχη της οµάδας έργου, τα οποία 
πρόκειται να αναλάβουν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες.  

9.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εµπλεκόµενου 
στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιµη και αιτιολογηµένη 
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. Σε αυτή την περίπτωση δύναται ο Ανάδοχος, κατόπιν 
εγκρίσεως της Αναθέτουσας Αρχής, να αναλάβει προσωρινά ή και 
εξολοκλήρου τα τµήµατα του έργου, τα οποία είχαν αρχικά ανατεθεί 
στον υπεργολάβο. 

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του έργου φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

 

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

 

ΑΡΘΡΟ 10.   ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις 
ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του 
Έργου και τη µεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

11.1. Ο Επιβλέπων οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε 
έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο 
που έχει στην κατοχή του και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε 
την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του 
Αναδόχου. 
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11.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω 
παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.   ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής, 
προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες 
αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή 
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών 
υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δύναται να ενεργεί εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι τρίτων αποκλειστικά στο πλαίσιο των αναγκών 
του έργου. 

 

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 13.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση 
υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και  σύµφωνα µε τις 
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 

ΑΡΘΡΟ 14.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο 10% της συµβατικής 
αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α., και έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο της 
διάρκειας του έργου κατά ένα (1) µήνα.  

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου αφορά στην εκπλήρωση όλων των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση 
και θα εκδοθεί επ’ ονόµατι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για 
λογαριασµό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή µε την 
υπογραφή της Σύµβασης.  

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου δύναται να αποµειωθεί κατά ένα 
ποσό ανάλογο µε το ποσοστό υλοποίησης του έργου µετά τον πρώτο χρόνο 
υλοποίησης, οπότε και θα ανέρχεται στο 10% της υπολειπόµενης 
συµβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές 
συµφωνίες µε την ΕΕ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή σε χώρες 
που περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 
και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
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Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο 
νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα 
εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ηµερών από την προηγούµενη 
σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα 
εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15.   ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

15.1.  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, 
πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού 
της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας 
που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία  της εκτέλεσης 
του έργου από τον Ανάδοχο εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
αυτών. 

15.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισµένο το 
προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να µεριµνά όπως οι υπεργολάβοι 
του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

16.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζηµίωσης για κάθε ζηµία 
της που ενδεχοµένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την 
υλοποίηση του Έργου. Η αποζηµίωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να ανέλθει σε ποσό µεγαλύτερο απ’ αυτό του Συµβατικού 
Τιµήµατος, αν δε αφορά τµήµα του Έργου που λόγω της πληµµελούς 
εκπλήρωσης της Σύµβασης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 
προοριζόµενο σκοπό, θα αντιστοιχεί µόνο στην αξία του εν λόγω 
ανεκτέλεστου τµήµατος.  

16.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνδράµει µε δαπάνες του την 
Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, 
εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους 
του αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων, 
καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της 
µε τρίτο σε σχέση µε την εκτέλεση της Σύµβασης και την υλοποίηση 
του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον 
ενηµέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής 
και ότι η εν λόγω διαφορά οφείλεται σε παράβαση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων.   

16.3.  Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση 
τρίτων από την εκτέλεση του έργου, η οποία απορρέει από την χρήση 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και 
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εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του, η οποία 
αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά.  

 

 

Πρόγραµµα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις - Τροποποιήσεις 

 

ΑΡΘΡΟ 17.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1. Εντός  τριάντα (30) ηµερών από την Ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στον Επιβλέποντα 
αναλυτικό πρόγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης, στο οποίο θα 
περιλαµβάνονται ο πίνακας χρονοπρογραµµατισµού των δράσεων του 
έργου, ο πίνακας χρονοπρογραµµατισµού των ενεργειών του έργου 
καθώς επίσης και το διάγραµµα χρονοπρογραµµατισµού (Gantt) µε τις 
πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης όλων των δράσεων, 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο Παράρτηµα της Σύµβασης. 

17.2. Το αναλυτικό πρόγραµµα περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

α)  τη σειρά, κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες 
τις επιµέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους χρονικών διαστηµάτων 
υλοποίησης, 

β)  επαρκείς λεπτοµέρειες και πληροφορίες σχετικά µε τη χρονική ή 
γενικότερη  εξάρτηση µεταξύ των επιµέρους δραστηριοτήτων του 
Έργου, 

γ)  άλλες πληροφορίες, τις οποίες µπορεί εύλογα να ζητήσει ο 
Επιβλέπων, 

δ)  τις προθεσµίες για την υποβολή των παραδοτέων του Έργου.  

Η έγκριση του προγράµµατος από τον Επιβλέποντα δεν απαλλάσσει 
τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

17.3. Ουδεµία ουσιώδης µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την 
έγκριση του Επιβλέποντα. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύµβασης δεν 
προχωρεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ο Επιβλέπων µπορεί να δώσει 
στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να του υποβάλει το 
αναθεωρηµένο αυτό πρόγραµµα προς έγκριση. 

   

ΑΡΘΡΟ 18.   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος παρέχει στον Επιβλέποντα πληροφορίες σχετικές µε την 
υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο 
Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’ απαίτηση εκθέσεις ενηµέρωσης επί της πορείας 
υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στον Επιβλέποντα.  

Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στον Επιβλέποντα ειδικές εκθέσεις για 
τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούµενες 
τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης. 
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Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηµατικούς λογαριασµούς και αρχείο για 
τα τµήµατα του Έργου που προετοιµάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση 
της Σύµβασης, και επιτρέπει στον Επιβλέποντα να επιθεωρεί, οποιαδήποτε 
λογική στιγµή, το αρχείο και τους λογαριασµούς ή/και να παίρνει αντίγραφά 
τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 19.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης 
και διαρκεί έως και τις 02/08/2013.  

 

ΑΡΘΡΟ 20.   ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

20.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα αιτιολογηµένης 
και καλόπιστης µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή 
επιµέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράµµατος για συνολικό χρονικό τριάντα (30) ηµερών και, 
στις περιπτώσεις αυτές, ο Επιβλέπων θα ενηµερώνει εγκαίρως τον 
Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράµµατος, ως προς τη 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

20.2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης 
του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή 
επιµέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να 
καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή 
για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους 
που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών. Ο Ανάδοχος, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου 
έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους 
καθυστέρηση, υποβάλλει στον Επιβλέποντα και κοινοποιεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα µετάθεσης της προθεσµίας εκτέλεσης, την 
οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία 
του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί αµέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Ο Επιβλέπων εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου και εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να 
δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ.  

20.3. Μετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης επιµέρους δραστηριοτήτων της 
Σύµβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, µε την ίδια ως άνω διαδικασία, και 
σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό 
τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσµεύεται, µε την αίτησή του, ότι η 
µετάθεση της εκτέλεσης των επιµέρους δραστηριοτήτων δεν θα 
επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου και ο Επιβλέπων 
κρίνει ότι, µε την ικανοποίηση του αιτήµατος µετάθεσης, δεν 
καθίσταται δυσµενέστερο το πλαίσιο των σχετικών µε τις διαδικασίες, 
τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

20.4. Οι µεταθέσεις της προθεσµίας ή των προθεσµιών εκτέλεσης δεν 
συνεπάγονται κυρώσεις. 
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20.5. Είναι δυνατή η µετάθεση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου σε 
περίπτωση που η οποιαδήποτε τµηµατική πληρωµή σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα του άρθρου 26 της παρούσας σύµβασης 
καθυστερήσει πλέον των τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή των 
αντιστοίχων παραδοτέων από τον Επιβλέποντα. Ο χρόνος της 
µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος θα είναι όσος και ο χρόνος 
καθυστέρησης της ανωτέρω τµηµατικής πληρωµής. 

 

ΑΡΘΡΟ 21.   ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

21.1. Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του Έργου εντός της 
προθεσµίας που ορίζεται στη Σύµβαση, όπως τυχόν έχει µετατεθεί 
σύµφωνα µε το άρθρο 20, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς 
όχληση, αποζηµίωση για κάθε ηµέρα καθυστέρησης µεταξύ της 
ηµεροµηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσµία εκτέλεσης ή η 
µετάθεσή της και της ηµεροµηνίας κατά την οποία ολοκληρώθηκε 
πράγµατι η εκτέλεση, εκτός και εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε 
λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η 
αποζηµίωση αυτή ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι (20) τοις χιλίοις επί της 
συµβατικής αξίας του µέρους του Έργου, στο οποίο αφορά η 
καθυστέρηση και του µέρους του Έργου, το οποίο επηρεάζεται 
χρονικά από αυτήν. Το σύνολο αυτής της αποζηµίωσης δε µπορεί να 
υπερβεί το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος. 

21.2. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, για τις οποίες η συνολικά 
υπολογιζόµενη αποζηµίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της 
Συµβατικής Τιµής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει 
σχετικά τον Ανάδοχο: 

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 

β) να καταγγείλει τη Σύµβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 

Παραδοτέα και Υπηρεσίες 

 

ΑΡΘΡΟ 22.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

22.1. Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να παρασχεθούν 
στο πλαίσιο της Σύµβασης, καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους ή 
εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα 
οριζόµενα στα Παραρτήµατα της Σύµβασης και την από 
<…ηµεροµηνία…> Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

22.2. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στα 
Παραρτήµατα της Σύµβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από 
τον Ανάδοχο στον Επιβλέποντα. Στην αίτηση θα αναγράφεται η 
περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύµφωνα 
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µε τη Σύµβαση, και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε 
την περίπτωση.  

22.3. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των 
Παραδοτέων και το χρόνο παράδοσής τους, έχει ο Ανάδοχος. Η 
συµµετοχή του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις φάσεις 
του Έργου έχει στόχο την παρακολούθηση της πορείας του και τη 
µεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
καθώς και την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των 
προβλεποµένων στην παρούσα, χωρίς αυτό σε καµία περίπτωση να 
σηµαίνει ότι το Έργο θα εκτελεστεί από κοινού. 

22.4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση που κρίνει ότι 
κάποιο τµήµα του Έργου δεν εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογηµένα τις απόψεις της 
σχετικά µε την πορεία του εν λόγω τµήµατος του Έργου. Ο Ανάδοχος 
λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις αυτές υποχρεούται να εξασφαλίσει 
την έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του. Ειδικότερα, ο Επιβλέπων οφείλει 
να αξιολογεί τα εκάστοτε παραδοτέα του Αναδόχου (Παράρτηµα 
Σύµβασης) και εντός 10 ηµερών από παράδοσης αυτών να προβαίνει 
εγγράφως σε παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο για πιθανές 
τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες επί των παραδοτέων, εφόσον 
προκύπτει τέτοια ανάγκη. Η µη έγγραφη παρατήρηση επί των 
παραδοτέων του Αναδόχου εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου 
συνεπάγεται την αποδοχή των παραδοτέων (οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων).  

22.5. Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της 
Σύµβασης, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, 
από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα της Σύµβασης. 

  

ΑΡΘΡΟ 23.   ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

23.1. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται 
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικό 
και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 
Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει 
όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 
µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά 
δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της 
Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

23.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα 
στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες µεταβολές και σε κάθε άλλη 
απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια, όταν αυτές επιβάλλονται, για την 
προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα 
ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή 
εµποδίζεται στη χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης 
δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας υπηρεσίες ίδιας 
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αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του Ν. 2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 

 

Πληρωµές 

 

ΑΡΘΡΟ 24.   ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

24.1. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε 
λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά του χορηγήθηκαν 
από την Αναθέτουσα Αρχή, για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα 
εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα 
περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου έξοδα, 
όπως: 

α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, µελετών, αναφορών και 
κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύµβαση 

β) τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του Έργου 

γ) τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

24.2. Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή 
γραπτή αίτηση πληρωµής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, µαζί µε 
αποδείξεις, τιµολόγια, παραστατικά πληρωµών ή άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά 
περίπτωση. 

24.3. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των 
φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των 
λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής. 

 Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιµολογίου η 
εξόφληση του οποίου, σύµφωνα µε την Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη 
διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο 
τιµολόγιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 25.   ΤΙΜΗΜΑ 

25.1. Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, 
ανέρχεται στο ποσό των <…….ποσό ολογράφως (ποσό 
αριθµητικά)………> Ευρώ. 

25.2. Στο Συµβατικό Τίµηµα δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που 
αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
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ΑΡΘΡΟ 26.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται µε τον 
παρακάτω τρόπο:  

• Ποσό ………. € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο στις …/…/201…, µε την υποβολή της 1ης αναφοράς προόδου 
του έργου του Αναδόχου, συνοδευόµενης από τα παραδοτέα των εργασιών 
1, 2, 3, 8 και 9 του Παραρτήµατος της σύµβασης.  

• Ποσό ………. € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο στις …/…/201…, µε την υποβολή της 2ης αναφοράς προόδου 
του έργου του Αναδόχου, συνοδευόµενης από τα παραδοτέα των εργασιών 
4 (προσχέδιο Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Π.Ε. Εύβοιας) 
και 5 του Παραρτήµατος της σύµβασης. 

• Ποσό ………. € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο στις …/…/201…, µε την υποβολή της 3ης αναφοράς προόδου 
του έργου του Αναδόχου, συνοδευόµενης από τα παραδοτέα των εργασιών 
4 (τελικό Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Π.Ε. Εύβοιας), 6 και 11 
του Παραρτήµατος της σύµβασης. 

• Ποσό ………. € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο στις …/…/201…, µε την υποβολή της 4ης αναφοράς προόδου 
του έργου του Αναδόχου, συνοδευόµενης από το παραδοτέο της εργασίας 
7 του Παραρτήµατος της σύµβασης.  

• Ποσό ………. € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο κατά τη λήξη του έργου, µε την υποβολή της 5ης και τελικής 
αναφοράς προόδου του έργου του Αναδόχου, συνοδευόµενης από τα 
παραδοτέα των εργασιών 10 και 12 του Παραρτήµατος της σύµβασης.  

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 
χρόνο πληρωµής. 

Σε κάθε περίπτωση, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται εντός επτά (7) 
ηµερών από την είσπραξη της χρηµατοδότησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 27.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η παρούσα Σύµβαση τροποποιείται, εφόσον συµφωνήσουν γραπτώς προς 
τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 4 του Π.∆. 
118/2007. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση 
απαιτουµένων εγκρίσεων και σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007, 
δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικές υπηρεσίες από τις 
προβλεπόµενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί 
απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, 
εξαιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν 
και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή στην υλοποίηση του 
συµπληρωµατικού αυτού έργου, σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί 
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από κοινού και µε κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφεροµένου για  ίδιες ή 
παρόµοιες αντίστοιχα υπηρεσίες µε τις προβλεπόµενες στην παρούσα 
Σύµβαση. 

 

 

Παράδοση και Παραλαβή 

 

ΑΡΘΡΟ 28.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

28.1. Η εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
Σύµβασης θα γίνει από τον Ανάδοχο. Ο τρόπος οργάνωσης και 
διοίκησης του Έργου, η µεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας 
παραδοτέων και υπηρεσιών, η οργανωτική δοµή του Αναδόχου, 
άπαντες οι συµµετέχοντες εκ µέρους των συµβαλλοµένων και οι ρόλοι 
τους αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Οι πίνακες 
χρονοπρογραµµατισµού των δράσεων και αντίστοιχων παραδοτέων του 
έργου παρατίθενται στο παράρτηµα της σύµβασης. Ο ανάδοχος 
οφείλει, εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της παρούσας 
σύµβασης, να υποβάλλει επικαιροποιηµένo χρονοδιάγραµµα και 
οργανόγραµµα του έργου, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα 
αντίστοιχα παραρτήµατα της σύµβασης. Στο χρονοδιάγραµµα 
εµφανίζονται όλες οι φάσεις και επιµέρους δραστηριότητες του Έργου, 
οι απόλυτες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους, ενώ επισηµαίνονται 
τα σηµεία ελέγχου (milestones) του Έργου. Επίσης εµφανίζεται η 
σειρά, κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις 
επιµέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους χρονικών διαστηµάτων 
υλοποίησης, καθώς επίσης και επαρκείς λεπτοµέρειες και 
πληροφορίες σχετικά µε τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση µεταξύ των 
επιµέρους δραστηριοτήτων του Έργου. 

28.2. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή θα πρέπει να 
υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στον Επιβλέποντα. Στην αίτηση 
θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνεται για 
παραλαβή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση και ο τόπος που θα γίνει η 
παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση. Ο Επιβλέπων υποχρεούται 
εντός δέκα (10) ηµερών από την κατάθεση του κάθε παραδοτέου να 
αποκριθεί εγγράφως µε τυχόν παρατηρήσεις, αλλιώς τα παραδοτέα 
θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί των 
παραδοτέων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα 
(10) ηµερών.  

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του 
συνόλου των παραδοτέων, ο Ανάδοχος καλεί τον Επιβλέποντα 
εγγράφως να προχωρήσει στην Οριστική Παραλαβή του Έργου.  

Ο Επιβλέπων είναι υποχρεωµένος να διεξάγει, εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόµενους και σύµφωνους 
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µε τη Σύµβαση ελέγχους για την άρτια εκτέλεση του Έργου και µε την 
ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών και εφόσον δεν προκύπτουν 
παρατηρήσεις, να υπογράψει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
του Έργου. Στην περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων εκ µέρους του 
Επιβλέποντα εντός του ως άνω προβλεπόµενου διαστήµατος, ο 
Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών. Η 
Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου 
συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

Αθέτηση και Καταγγελία της Σύµβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 29.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

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

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη 
Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις του 
Επιβλέποντα.  

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

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

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

29.2. 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, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται 
αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.   

29.3. Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της 
Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει 
από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την 
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων και τις οποίες 
έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή. 
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β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, 
όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει 
στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 
έγγραφα και µέσα (οπτικά, ηλεκτρονικά, µαγνητικά ή µη) και να 
µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το 
ίδιο. 

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

Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την καταγγελία της 
Σύµβασης, ο Επιβλέπων βεβαιώνει, µε βάση τα προβλεπόµενα στη 
Σύµβαση, την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου, καθώς και 
κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

29.4. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει 
την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση για το µη εκτελεσθέν τµήµα του Έργου προς τον Ανάδοχο 
µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το 
συγκεκριµένο τµήµα και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

29.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει µε χρέωση του Αναδόχου το 
τµήµα του Έργου που θα παραµένει ανεκτέλεστο µετά την καταγγελία 
σε οποιονδήποτε τρίτο µε όρους αντίστοιχους αυτών της Σύµβασης ή 
έστω µε όρους ανάλογους των προσφεροµένων για ίδια ή παρόµοια 
έργα κατά το χρόνο της καταγγελίας.    

29.6.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον 
Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που υπέστη µέχρι του 
ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του 
τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως 
της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό και µε 
ανώτατο όριο αποζηµίωσης σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του 
Συµβατικού Τιµήµατος.  

 

ΑΡΘΡΟ 30.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

30.1. Ο Ανάδοχος µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση σε κάθε περίπτωση 
παράβασης εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της 
που απορρέουν από τη Σύµβαση και ιδιαίτερα, όχι όµως περιοριστικά, 
και αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ηµέρες πριν, 
εφόσον αυτή: 

(α)  Μεταθέτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόµενου στο άρθρο 20 
της Σύµβασης, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύµβαση και 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

(β) Παραβιάζει τους όρους της Σύµβασης σχετικά µε την πληρωµή του 
Αναδόχου. 
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Ο Ανάδοχος, προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωµα καταγγελίας πάντως, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να 
τάξει εύλογη προθεσµία θεραπείας της εκ µέρους της παράβασης, 
οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µε την πάροδο 
απράκτου της ταχθείσας προθεσµίας. 

30.2. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζηµιώνει 
τον Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζηµία που έχει ενδεχοµένως υποστεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 31.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

31.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία 
εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

31.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας 
βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ηµερών στο 
σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης 
της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

 

 

Επίλυση ∆ιαφορών 

 

ΑΡΘΡΟ 32.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

32.1. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο. 

32.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που 
µπορεί να προκύψει µεταξύ τους ή µεταξύ του Επιβλέποντα και του 
Αναδόχου σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της 
Σύµβασης ή εξ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

32.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα 
σε χρονική προθεσµία ενός (1) µήνα το αργότερο από την εµφάνιση 
της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και 
αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στη Χαλκίδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 33.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(εφόσον απαιτείται) 


