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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ 
-ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. 

 

 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

 

 

 

Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε δξάζεηο δεκνζηόηεηαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Βηώζηκε Δλεξγεηαθή Αλάπηπμε ζε Πεξηθεξεηαθό, 

Γηαπεξηθεξεηαθό θαη Γηαζπλνξηαθό Δπίπεδν», ην νπνίν εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα Κύπξνο 2007-2013». 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ 

-ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

 

 «Παποσή Τπηπεζιών Τποζηήπιξηρ ηηρ Δνεπγειακήρ Α.Δ. ζε παξνρή ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημήο ζε δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ «Βηψζηκε Δλεξγεηαθή Αλάπηπμε ζε 

Πεξηθεξεηαθφ, Γηαπεξηθεξεηαθφ θαη Γηαζπλνξηαθφ Δπίπεδν»,  

 

1. Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνύ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο ζε επξψ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο 

2. Αληηθείκελν: Αλάζεζε ζε εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 

Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. Ννηίνπ Αηγαίνπ (εθεμήο: Αλαζέηνπζα Αξρή), ζε 

δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Βηψζηκε Δλεξγεηαθή Αλάπηπμε ζε 

Πεξηθεξεηαθφ, Γηαπεξηθεξεηαθφ θαη Γηαζπλνξηαθφ Δπίπεδν» 

3. Πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ: 40.100,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

4. Υξεκαηνδόηεζε Έξγνπ: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη θαηά 

20% απφ Δζληθνχο Πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ. 

5. Αλαζέηνπζα Αξρή: Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πι. Διεπζεξίαο 1, 85100 Ρφδνο, Σειέθσλν: (+30) 

2241360617/20 Φαμ: (+30) 2241039985, e-mail: kchristofakis@otenet.gr , 

Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο Υξηζηνθάθεο. 

6. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.  

7. Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο: απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη 31/12/2015 

8. α) Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ δηαηίζεληαη από: Αλαπηπμηαθή Δηαηξία 

Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πι. Διεπζεξίαο 1, 85100 

Ρφδνο, Σειέθσλν: (+30) 2241360619/20 Φαμ: (+30) 2241039985. 

Πιεξνθνξίεο: Υξηζηνθάθεο Κψλ/λνο, 9πκ-2κκ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Η 

παξαιαβή ηνπο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) 

θαη θαηφπηλ πξνζθφκηζεο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο (βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ 

ππνδείγκαηνο ηνπ Παξ/ηνο) Γηα δηεπθφιπλζε θαη κφλν ησλ ππνςεθίσλ, ην 

πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

(www.readsa.gr).  

β) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. 

Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πι. Διεπζεξίαο 1, 85100 Ρφδνο, είηε 

ηδηνρείξσο είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξηθή (courier) έσο 

17/03/2014, Ώξα: 12:00π.κ., θαζψο ην εκπξφζεζκν ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

Πξσηφθνιιν Δηζεξρνκέλσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο Πεξηθέξεηαο Ν. 

Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α..  
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9. Ηκεξνκελία, ώξα θαη ηόπνο απνζθξάγηζεο: 17/03/2014. Ώξα: 13:00 κ.κ., 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πι. 

Διεπζεξίαο 1, 85100 Ρφδνο. ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ επηηξέπεηαη λα 

παξεπξίζθνληαη νη δηαγσληδφκελνη ή νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη 

εθπξφζσπνί ηνπο. 

10. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ θαη αλάζεζεο: Η ζπκθεξφηεξε 

πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε.  

11. Γιώζζα ηνπ Γηαγσληζκνύ: Διιεληθή 

12. Θεζκηθό Πιαίζην: Ιζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 83 ηνπ Ν. 2362/95, ηνπ ΠΓ 

118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 25 λ. 3614/2007 

13. Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ: 28/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

Σεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. 

Ν.Α. 

 

 

 

Παξαζθεπή-Διεπζεξία Φηαθιάθε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

ΜΔΡΟ Α: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ...................................7 

 

Άξζξν 1  ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ......................8 

Άξζξν 2  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ……………..….8 

Άξζξν 3  ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  ..........................................................9 

Άξζξν 4  ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ...........................................9 

Άξζξν 5  ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ.............................................................10 

Άξζξν 6  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ..................................................10 

Άξζξν 7  ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ.......................................................................11 

Άξζξν 8   ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ.....................................................11 

Άξζξν 9  ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΔΤΥΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΠΑΡΟΥΗ  

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ  ……  ……………………………………………………....11 

Άξζξν 10 ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ – ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΜΟΙΔΤΗ… ......................  12 

 

 

ΜΔΡΟ Β: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ..13 

 

 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ.....................................................................14 

Άρθρο 11 ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ   …………………………………………14 

Άρθρο 12 ΑΠΟΚΛΕΘΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ…… ………………………………… 15 

Άρθρο 13 ΑΠΟΚΛΕΘΜΟ ΔΘΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΟΤ ………………………………16 

Άξζξν 14 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ .............................................17 

Άξζξν 15 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ"................................................................................................18 

Άξζξν 16 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" . .............22 

Άξζξν 17 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" .......23 

Άξζξν 18 ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ .....24 

Άξζξν 19. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ …………………………………………………………………..25 

Άξζξν 20. ΣΑΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ……………………………………………………………………26 

Άξζξν 21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. .........................................................28 

Άξζξν 22. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ………………………………………….30 

Άξζξν 23 ΔΝΣΑΔΙ / ΠΡΟΦΤΓΔ. .............................................................31 

Άξζξν 24 ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ.........31 

Άξζξν 25 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ …………………………………………..33 

Άξζξν 26. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ…………………………………………………………………..33 

Άξζξν 27 ΚΤΡΧΔΙ ……………………………………………………………….34 

ΆΡΘΡΟ 28. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ……..……34 

ΆΡΘΡΟ 29. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ…………………………………..35 

ΆΡΘΡΟ 30. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ………………..………..36 

ΆΡΘΡΟ 31. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ……………………..………………….36 

ΆΡΘΡΟ 32. ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ……….……………………….37 

ΆΡΘΡΟ 33. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ-ΔΚΠΣΧΔΙ…………………………….37 

      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   Α ………………......................................................................39 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β ……………….......................................................................40 



5 

 

Θεζκηθό Πιαίζην Γηαγσληζκνύ 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο” 

2. Σν Π.Γ. 130/2010 (ΦΔΚ 223 
Α) «Οξγαληζκφο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ» 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010)  “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 
µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 266150/10-07-2007 «Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», φπσο ελ πξνθεηκέλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ 

αλαινγηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά, θαη θαηά κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ  Π.Γ. 60/2007, 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (άξζξα 43 θαη 52) (ΦΔΚ 64 Α΄) Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α')  Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, 
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (Άξζξν 83),  

7. Ο Νφκνο 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/Α/01.02.95) φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε, 

αληηθαηαζηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. 

8. Η Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αξ.35130/739/2010 ηεο 
09-08-2010 (ΦΔΚ Β΄ 1291/11-08-2010) «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ 

άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ».  

9. Σν Π.Γ.346/1998 (ΦΔΚ 230/Α/12-10-1998) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 92/50/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ινπιίνπ 1992», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη θαηά ην κέξνο πνπ νη δηαηάμεηο ηνπ δελ 

αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηηο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ 

10. Ο Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173
 
Α/30-9-2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ-ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 Ινπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 

92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Ν. 4055/2012 θαη ηζρχεη. 

11. Η Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» (Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα L 134 ηεο 30.04.2004). 

12. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1422/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 4εο Γεθεκβξίνπ 
2007, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ζηα θαηψηαηα 

φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ. 
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13. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1983/1999. 

14. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ 
γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ 1260/1999. 

15. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ 

πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν 

πλνρήο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο. 

16. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1159/2000 ηεο 30εο Μαΐνπ 2000 ηεο Δπηηξνπήο 

«Γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα 

αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ» (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 130 ηεο 31.05.2000), φπσο ηζρχεη. 

17. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1564/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 
2005, γηα ηελ θαηάξηηζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ πξνο δεκνζίεπζε 

πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

18. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 448/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Μαξηίνπ 2004, 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1685/2000 ν νπνίνο ζεζπίδεη 

ιεπηνκεξείο θαλφλεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ηνπ 

πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ζηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ελέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1145/2003. 

19. Η Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε αξηζκφ 117/2009, 
ε νπνία έηπρε απνδνρήο απφ ηνλ αξκφδην πθππνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη 

ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

20. Η Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο C(2008)1131/28-03-2008  πεξί έγθξηζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο  Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα-Κχπξνο 2007-2013», 

θαζψο θαη ηελ 3
ε
 ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκφ Δ(2011)2115/01-04-2011 

21. Ο Ιζρχνλ Οδεγφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
22. Σν εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ 

23. Η απφθαζε ηεο 4εο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Πξάμεσλ ηεο 4 Ινπιίνπ 2013 θαη ηελ 
εγθεθξηκέλε Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο έξγνπ 

24. Σνπο φξνπο ηεο απφ 17-09-2013 θαη αξηζκφ Κ05_01_01 χκβαζεο 

Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 

ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ κε ηίηιν «ΔΝΔΡΓΔΙΝ». 

25. Σελ απφ 16-09-2013, πκθσλία Δηαηξηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 

επηθεθαιή εηαίξνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππφινηπσλ Δηαίξσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
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ΜΔΡΟ Α: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
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Άξζξν 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη «Βηώζηκε Δλεξγεηαθή Αλάπηπμε ζε Πεξηθεξεηαθό, 

Γηαπεξηθεξεηαθό θαη Γηαζπλνξηαθό Δπίπεδν» κε Αθξσλχκην «ΔΝΔΡΓΔΙΝ». 

Η δηάξθεηα ηνπ ζα είλαη 24 κήλεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ. Η 

χκβαζε ππνγξάθζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013. 

Δληάζζεηαη ζηνλ 1
ν
 άμνλα πξνηεξαηφηεηαο : Αληαγσληζηηθφηεηα. Χο εηδηθφο ζηφρνο 

είλαη ε Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηα 4.000.000,00 €. 

Η θνηλνπξαμία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ απνηειείηαη απφ 7 (επηά) θνξείο απφ ηελ 

Διιάδα θαη 1 (έλαλ) θνξέα απφ ηελ Κχπξν. Πέξαλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. Ν.Α., νη θνξείο πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

θνηλνπξαμία είλαη νη θάησζη: 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο) 

Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Κξήηεο 

Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 

 

 

Άξζξν 2. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ 

Τν αληηθείκελν ηνπ Αλαδόρνπ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. Ννηίνπ 

Αηγαίνπ (εθεμήο: Αλαζέηνπζα Αξρή), ζε δξάζεηο δεκνζηόηεηαο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Βηώζηκε Δλεξγεηαθή Αλάπηπμε ζε Πεξηθεξεηαθό, Γηαπεξηθεξεηαθό θαη 

Γηαζπλνξηαθό Δπίπεδν», όπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην «Σύκθσλν 

Δηαηξηθήο Σπλεξγαζίαο» κεηαμύ ηνπ Κύξηνπ Γηθαηνύρνπ θαη ησλ Γηθαηνύρσλ – 

Δηαίξσλ ηεο Πξάμεο, θαη ην «Τερληθό Γειηίν ηνπ Έξγνπ» πνπ έρεη ζπληάμεη ν 

Δπηθεθαιήο Δηαίξνο. Ακθόηεξα ηα θείκελα ζα παξαδνζνύλ ζηνλ Αλάδνρν ηνπ 

παξόληνο Έξγνπ, κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

 

Αξκφδην φξγαλν πνπ είλαη ππεχζπλν απφ πιεπξάο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο 

Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ 

ηνπ, είλαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, πνπ έρεη 

ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 
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Άξζξν 3. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ – Παξαδνηέα Έξγνπ 
 

Τν αληηθείκελν ηνπ Αλαδόρνπ είλαη: 

 

Α) Δθπόλεζε Πιάλνπ Γεκνζηόηεηαο ΝΑ:  

Θα πξνεηνηκαζηεί ην κίγκα δξάζεσλ δεκνζηόηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ 

Αηγαίνπ. Αθνύ θαηαγξαθνύλ - βάζε πινύζηαο πξνεγνύκελεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο - 

νη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη εληόο ΝΑ θαη αμηνινγεζνύλ δξάζεηο 

δεκνζηόηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε παιαηόηεξα αληίζηνηρα έξγα, ζα 

πξνεηνηκαζηεί ην πιάλν κε ην βέιηηζην κίγκα δξάζεσλ δηάρπζεο κε ζηόρν ηελ 

επξύηεξε δπλαηή δηάρπζε πνπ ζα επηθέξεη ηελ κέγηζηε επίπησζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ζε όιεο ηηο νκάδεο ζηόρνπ (πνιίηεο, επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, 

εξεπλεηηθό πεξηβάιινλ θαη δεκόζηνο ηνκέαο). 

 

Β) Τινπνίεζε Γξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο θαη Δθπαίδεπζεο ζην Νφηην Αηγαίν : 

Θα πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζην αληίζηνηρν 

πιάλν δεκνζηφηεηαο. Οη δξάζεηο ζα επηιεγνχλ θαη ζα εμεηδηθεπηνχλ κέζα απφ ηελ 

παξαθάησ ιίζηα: 

 Δβδνκάδα βηψζηκεο ελεξγεηαθήο αλάπηπμεο. 

 ρνιηθφο δηαγσληζκφο δσγξαθηθήο / ζπγγξαθήο κε ζέκα ηελ ελεξγεηαθή 

αλάπηπμε κε ρξεκαηηθά έπαζια. 

 Γεκνζηεχζεηο. 

 Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζηα εγθαίληα ησλ επηδεηθηηθψλ έξγσλ. 

 Οξγάλσζε θεζηηβάι / ληνθηκαληέξ / ζεαηξηθνχ έξγνπ / ηαηληψλ κε ζέκα ηελ 

βηψζηκε ελεξγεηαθή αλάπηπμε. 

 Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο / θαηάξηηζε ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θιπ. 

 

Γ) Γηνξγάλσζε Ηκεξίδαο Βηψζηκεο Δλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο ζην Νφηην Αηγαίν: 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί εκεξίδα γηα ην έξγν, φπνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ εθπξφζσπνη φισλ 

ησλ εηαίξσλ κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα ΑΠΔ - ΔΞΔ, 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θαη παξνπζίαζε ησλ επηδεηθηηθψλ έξγσλ επηθεληξσκέλε ζην 

Νφηην Αηγαίν. 

Η εκεξίδα ζα απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΑΠΔ θαη ηελ ΔΞΔ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ 

ζρεηηθά. Αξρηθά, ν θάζε εηαίξνο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά ηηο 

δξάζεηο πνπ αλέιαβε λα πινπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ εκπεηξία, 

ηερλνγλσζία πνπ απνθφκηζε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφ.  

Παξάιιεια, ζα γίλεη πξνζπάζεηα γηα χπαξμε δξάζεσλ δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΑΠΔ θαη ηηο ΔΞΔ φζν θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ κε ηηο ηνπηθέο εηαηξίεο. Δπίζεο, ζα πξνζθιεζνχλ εηδηθνί / εκπεηξνγλψκνλεο / 

εκπιεθφκελνη ζε απηφ ην ρψξν κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ 

παξνπζηάζεσλ. Σέινο ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζην ηνκέα ησλ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. 

 

 

Άξζξν 4. Γηάξθεηα Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

 

Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί θαη απνπιεξσζεί 

κέρξη 31/08/2015. 
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Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ηηο εδψ πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο ηνπ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη έσο ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

παξαδνηέσλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ελ γέλεη κε ην πξνζσπηθφ 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Άξζξν 5. Παξάδνζε Παξαδνηέσλ 

 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο κέρξη 31/08/2015 ε κέρξη ηεο λέαο νξηδφκελεο εκεξνκελίαο ζε πεξίπησζε  

παξάηαζεο ηνπ έξγνπ ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί απφ ηε ΓΑ ή ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Σν Πιάλν Γεκνζηφηεηαο ΝΑ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα παξαδνζεί εληφο δηκήλνπ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζηελ επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Οη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη εθπαίδεπζεο ζην Νφηην Αηγαίν ζα πινπνηνχληαη θαζ 

φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην εγθεθξηκέλν Πιάλν 

δεκνζηφηεηαο ΝΑ θαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Η εκεξίδα Βηψζηκεο Δλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο ζα πινπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο εθδήισζεο θαζψο θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζα 

πξνζδηνξίδνληαη επ` αθξηβψο ζην Πιάλν Γεκνζηφηεηαο. 

 

Η παξνρή ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιιεηαη 

ρξνληθά, κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβάιιεηαη ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 

 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εάλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη, θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ Αλάδνρν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

Άξζξν 6. Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ 

 

Α) Ο εθηηκψκελνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα 

πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ εθαηό επξώ 

(40.100,00 €)   κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

Β) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο.  

Γ) Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα δηαθφςεη, εθφζνλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν θαη θαηφπηλ εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνιφγεζεο, ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.  
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Άξζξν 7. Σξόπνο Πιεξσκήο 

Καηαβνιή 2.000 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

παξαδνηένπ 2.1.1. Πιάλν δεκνζηόηεηαο ΝΑ απφ ηελ νξηζκέλε επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Σκεκαηηθή θαηαβνιή αλά ηξίκελν ηνπ πνζνχ ησλ 32.100 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ κε βάζε ηελ πξφνδν ηνπ παξαδνηένπ 2.1.10 Τινπνίεζε Γξάζεσλ 

Γεκνζηόηεηαο θαη Δθπαίδεπζεο ζην Νόηην Αηγαίν 

Καηαβνιή 6.000 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο 

εθδήισζεο 2.1.14 Ηκεξίδα Βηώζηκεο Δλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο ζην Νόηην Αηγαίν 

θαη παξάδνζε ηνπ ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ (Φσηνγξαθίεο, πξνζθιήζεηο, Γειηία ηχπνπ, 

Παξνπζηνιφγηα) ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 8. Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηόλ είθνζη (120) 

εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξηλ ηελ ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη 

ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 13 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Κ. 150/Α/10.07.2007).  

Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

 

Άξζξν 9. Σξόπνο ιήςεο ηνπ Σεύρνπο Γηαθήξπμεο – Παξνρή Γηεπθξηλήζεσλ  

 

1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, φζν 
δηάζηεκα δηαξθεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη λα παξαιακβάλεη ην 

πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη 

κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2. Η δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε 
παξαιαβή ηεο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ ηαρπκεηαθνξάο, ζηε ηειεπηαία δε 

πεξίπησζε θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

3. Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν 

(βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ Παξ/ηνο) κε ηα ζηνηρεία ηνπο (φπσο 

επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), ην 

νπνίν κπνξνχλ λα απνζηείινπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε 

kchristofakis@otenet.gr, έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο 

πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε 

λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο. 
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4. Πξνο δηεπθφιπλζε θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο 
θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 

δηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο: 

     www.readsa.gr 

5. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην 
παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ 

θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηνλ Αξκφδην γηα 

ηελ Παξνρή Πιεξνθνξηψλ, λέν πιήξεο αληίγξαθν. 

6. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο δηεπθξηλίζεηο ή/θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. ε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο 

πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 

118/2007 (Φ.Δ.Κ. 118/Α/10.07.2007), απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Κ. 

118/Α/10.07.2007). 

 

 

Άξζξν 10. Γεκνζηόηεηα 

Η παξνχζα Πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη: 

1.ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γηάπγεηα» 

2.ηελ Ιζηνζειίδα ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ- 

Δλεξγεηαθή Α.Δ. Ννηίνπ Αηγαίνπ (www.readsa.gr). 

 

Σν θφζηνο δεκνζίεπζεο βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

http://www.readsa.gr/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6ZM5V9H2/www.readsa.gr
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ΜΔΡΟ Β: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Άξζξν 11. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα 

θξάηε –κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε –κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ 

Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε –κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ 

πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε 

νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΚ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 

ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο –κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή θξάηνπο –

κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ Γ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή 

ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή 

ηνπο ή ηελ έδξα ηνπ ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ.Σα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, σο άλσ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, φπσο αλαιχνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. ηνλ 

δηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ είηε απηφλνκα είηε σο κέιε έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο εμσρψξηεο (off-shore) εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 

παξ. 4 λ. 3310/2005. 

 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, πξέπεη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, αξθεί θαη έλα κέινο 

απηψλ λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο απνιχησο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 

έξγνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ, απηέο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ ππνςήθηα έλσζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή επηιεγεί 

σο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ,λα ζπζηήζεη, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θνηλνπξαμία 

κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο δηακνξθνπκέλνπ 

αλαιφγσο. Σα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, 

απηφλνκα ή σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, 

απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ 

ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 

 

Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ 

ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρεηηθφ ή 

αληίζηνηρν κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή λα 

πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα ηνπο λνκηκνπνηεί 

γηα ηελ παξνρήησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ αληίθιεην 

πνπ ζα έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Αζήλα θαη πξνο ηνλ νπνίνλ ζα γίλνληαη φιεο νη 

θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνλ ππνςήθην ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ο αληίθιεηνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη δήισζε απνδνρήο 
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ηεο εθπξνζψπεζήο θαη δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ φηη ηνπ αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε 

γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πιεξνχλ 

ππνρξεσηηθά ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο: 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πιεξνχλ 

ππνρξεσηηθά ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο: 

 
Σην δηαγσληζκό δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ : 

Α. Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα, ηα νπνία έρνπλ πινπνηήζεη έξγα παξόκνηαο 

θύζεο. 

Β. Να εκθαλίδνπλ κέζν φξν εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ κεγαιχηεξν ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00 €). ε 

πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ 

γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 

ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00 €) 
  

 

Άξζξν 12. Απνθιεηζκόο Πξνζθνξάο 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο 

φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο, ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο.  

 

Πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε φηαλ : 

 Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη 

ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία 

 Δίλαη ελαιιαθηηθή ή απεπζχλεηαη ζε ηκήκα κφλνλ ηνπ έξγνπ 

 Γελ ππνβιεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά 

 Γελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ 

 Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή θαη δελ έρεη ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηνπ παξφληνο 

 Η ηζρχο ηεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ είθνζη 

(120) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο, φπνπ απηνί 

αλαθέξνληαη. 

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 
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Άξζξν 13. Απνθιεηζκόο Γηαγσληδόκελνπ 

 

Απφ ην δηαγσληζκφ απνθιείνληαη φζνη δηαγσληδφκελνη : 

1. δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, φπσο ηζρχεη, θαη 

φπσο απηά ηπρφλ εμεηδηθεχνληαη  απφ ην εζληθφ δίθαην, ηεξνπκέλσλ ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, 

i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (20), 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ  

iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ  

iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

2. απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πξνο ην Γεκφζην 

3. έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή 

ηνπο βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ 

4. φζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ απνδεηθλχεηαη 

κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα ή κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία 

Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. 

5. φζα θπζηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαη επίζεο φζνη ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 

6. δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία 

7. δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή 

θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

8. γηα ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, εάλ έρνπλ πξνβεί ζε 

ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή 

αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηά 

λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.  

9. φζνη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθή θεξεγγπφηεηα θαη ηερληθή 

ηθαλφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 



17 

10. φζνη πξνζθνκίζνπλ ςεπδείο δειψζεηο ή δελ ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

11. Απνθιείνληαη επίζεο, ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα 
νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο 

κεηαθξαζκέλα  ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ 

ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε 

ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ 

 

 

Άξζξν 14. Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εληαίν θάθειν πξνζθνξάο. Ο εληαίνο 

απηφο θάθεινο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) επί κέξνπο αλεμάξηεηνπο 

ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο: ηνλ ππνθάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ηνλ ππνθάθειν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηνλ ππνθάθειν 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

2. Ο εληαίνο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη νη ππνθάθεινη κε ηα αληίηππα ησλ 

πξνζθνξψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 

 

Πξνζθνξά 

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.: 

- Γηεχζπλζε έδξαο ηεο:  Πι. Διεπζεξίαο 1, 85100, Ρφδνο 

- Σειέθσλν:  2241360617/20 

- Fax:  2241039985 

- Δ-mail: kchristofakis@otenet.gr       

- Πιεξνθνξίεο: Υξηζηνθάθεο Κσλζηαληίλνο 
 

Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο γηα ηελ Δπηινγή Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ:  

«Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Βηψζηκε Δλεξγεηαθή Αλάπηπμε ζε Πεξηθεξεηαθφ, 

Γηαπεξηθεξεηαθφ θαη Γηαζπλνξηαθφ Δπίπεδν»» 

 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. 

 

Ηκεξνκελία Γηαγσληζκνχ: 17/03/2014 

 

Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηνλ θάθειν: 

«Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία» 

 

mailto:kchristofakis@otenet.gr
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Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη 

είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

 

3. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ε εηαηξεία ή έλσζε ή Κνηλνπξαμία Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιιεη ηελ 

πξνζθνξά.  

 

4. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο (3) 

ζθξαγηζκέλνπο επηκέξνπο θαθέινπο: 

 Φάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα πεξηέρεη έλα (1) 

αληίηππν 

 Φάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηέρεη έλα (1) αληίηππν 

 Φάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηέρεη έλα (1) αληίηππν 

 

5. Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

6. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο 

δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θ.ιπ. Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, 

πξνζζήθεο θ.ιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

 

7. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε 

θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο 

απφξξηςεο ηέηνησλ πξνζθνξψλ.  

 

Άξζξν 15. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

 

Ο Φάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ζα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα εμήο: 

 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α/1986), 
φπσο ηζρχεη, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θάζε κέινπο 

ηεο έλσζεο, θαηά πεξίπησζε, ζηελ νπνία: 

η) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνχ (κε αξηζκ. Πξση/ινπ θαη 

αλαιπηηθά ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο)  

 

ii) λα δειψλνπλ φηη:  

-απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

-ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθην γλψζε.  

-ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ θαη 

ηζρχεη θαη είλαη δεζκεπηηθή γηα  120 εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

- ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή -παξαηηνχληαη 

απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθφ κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ  

-ζπκκεηέρνπλ ζε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 

iii) λα δειψλνπλ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο:  

-δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή  
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δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή άιιε  

αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε  

πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία (πεξίπησζε 

(2) ηνπ εδαθ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.60/2007)  

-είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

(πεξίπησζε (3) ηνπ εδαθ.α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007)  

-είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή άιιν ηζνδχλακν  

νξγαληζκφ ή επαγγεικαηηθή έλσζε, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ  

δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδ. α  

ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007  

-δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ηνπ λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή  

εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο  

αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο  

θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή άιισλ αλαιφγσλ θαηαζηάζεσλ ή  

δηαδηθαζηψλ [πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθ. β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ  

Π.Γ.118/2007]  

-δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο (άξζξν  

8 ηνπ Π.Γ.118/2007)  

- δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρνπλ  

θεξπρζεί έθπησηνη, δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ  

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ζπλεπείο ζηελ  

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ  

ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Πξνθεηκέλνπ  

δε γηα αιινδαπνχο απαηηείηαη δήισζε φηη ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζηε  

ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο ελ έρνπλ πνηέ θξηζεί απφ αξκφδην φξγαλν έλνρνη ςεπδψλ 

δειψζεσλ, θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο δεηήζεθαλ απφ 

Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο ηνπο  

iv) λα δειψλνπλ φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη  

πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ  

ηελ κε ζπλδξνκή ζην πξφζσπφ ηνπο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλσηέξσ ππνπεξίπησζε (iii), φπσο απηά εθηίζεληαη ζην άξζξν 25 θαησηέξσ, κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 20 ηνπ Π.Γ.118/07. 

 

2.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α   75), ε νπνία λα θέξεη εκεξνκελία 

εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 1 λ. 

3614/2007 απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη φζνλ 

αθνξά λνκηθά πξφζσπα απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., δηαρεηξηζηέο 

θαη νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ην Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ/ηνπο 

Γηεπζχλνληα/εο χκβνπινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη 

κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: 

-δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 

αθφινπζα αδηθήκαηα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 

/29.1.1998,ζει.1), δσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26/5/1997(ΔΔ C 195 ηεο 25/6/1997,ζει.1, θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο 
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θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31/12/1998, ζει.2), 

απάηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27/11/1995, 

ζει.48), λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10/6/1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο 28.6.1991, ζει.77 Οδεγίαο ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο 28/12/2001, ζει.76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην 

λ.2331/1995 (Α  173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3424/2005 (Α  305), γηα θάπνην απφ 

ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο  ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο 

ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ.α ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ.1 ηνπ αξζξ. 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007  

-δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα πνπ αθνξά 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή, θαη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. Η παξαπάλσ ππεχζπλε δήισζε δελ απαηηείηαη λα είλαη ζεσξεκέλε ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 25 παξ. 1 λ. 3614/2007.  

 

Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ 'νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή 

δήισζε θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζην δηαγσληζκφ, 

ή δελ έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απνθιείεηαη. 

 

3.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α   75), κε ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαζψο θαη 

ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη ζα 

πξνζθνκίζνπλ πξνζεθφλησο θαη εγθαίξσο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

βάζεη ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ηεο Πξνθήξπμεο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο. 

 

4.Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 

πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ 

απηνχ, θαη έγγξαθν ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο Αξρήο πνπ λα απνδεηθλχεη ηε λφκηκε 

ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ γίλεη ζην 

Καηαζηαηηθφ ηνπ. ε πεξίπησζε ΑΔ θαη ΔΠΔ επηπιένλ ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ 

δεκνζίεπζεο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ΑΔ, πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν Πξαθηηθφ Γ 

θαη ην αληίζηνηρν ΦΔΚ δεκνζίεπζεο απηνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ φια ηα κέιε 

ηνπ Γ θαη θάζε άιιν φξγαλν εθπξνζψπεζεο .ηεο ΑΔ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

πξνζθέξσλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε έλαξμεο επαγγέικαηνο 

απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, πξνζθνκίδνληαη ηα 

αληίζηνηρα σο άλσ έγγξαθα γηα θάζε κέινο ηεο ζχκπξαμεο. 

 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ 

εμαηξείηαη, κε δηάηαμε λφκνπ, απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

πξνζθέξσλ εμαηξείηαη απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη Τπεχζπλε 

Γήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ 

εμαίξεζε απηή. 
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Σα θπζηθά πξφζσπα ζα ππνβάιινπλ  βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ, απφ ηελ νπνία ζα 

πξνθχπηεη ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

5.Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο εθείλνλ πνπ ππνγξάθεη ή/θαη 

ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή/θαη είλαη παξψλ θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα 

αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ. 

 

6.Πξαθηηθφ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθνχληνο Οξγάλνπ 

ηνπ πξνζθέξνληνο κε ην νπνίν:  

i) Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ 

εγθξίλνληαη, κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ε ζπκκεηνρή εθάζηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ θαη ε ζχκπξαμε κε ηηο 

ινηπέο εηαηξείεο, κέιε ηεο έλσζεο. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θπζηθνχ πξνζψπνπ 

ζηελ έλσζε, ην αλσηέξσ πξαθηηθφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε κε 

αληίζηνηρν πεξηερφκελν. 

ii)Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (λφκηκνο εθπξφζσπνο) 

εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά θαη λα 

παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαζψο θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί. 

 

7. Γηα ηηο Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε καδί κε ηελ 

πξνζθνξά φισλ ησλ παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ, γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε θαη επηπξφζζεηα: 

i) Τπεχζπλε Γήισζε, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α’ 75) φπσο 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία γηα θάζε κέινο ζα αλαθέξεηαη ε 

απνδνρή ηεο ζχζηαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ έλσζε, ν επηθεθαιήο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ηεο ελψζεσο θαη ζα θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ ζα ζπληζηνχλ ηελ έλσζε, ηνπιάρηζηνλ 

έλαο (1) θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ν επηθεθαιήο απηήο (project leader),ζα πξέπεη λα 

έρεη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζεκαληηθή 

θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ ή άιιεο 

ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, θαη λα κπνξεί λα επηιεγεί σο Αλάδνρνο Οηθνλνκηθφο 

Φνξέαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 

ii) πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζηελ νπνία ζα νξίδεηαη απφ θνηλνχ θαη γηα θάζε έλα απφ 

ηα κέιε ηεο έλσζεο: 

-Ο Κνηλφο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο 

πξνζθνξάο θαη γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

θάζε κέινπο. 

-Σν εηδηθφ κέξνο ησλ ππεξεζηψλ κε ην νπνίν θάζε κέινο ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην 

εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

-Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο έθαζηνπ κέινπο ζηελ έλσζε. 

-Σν πνζνζηφ επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο. 

- Σν ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο / 

θνηλνπξαμίαο, κέινο (project leader).  

H πξάμε απηή ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ππεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε 

γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ Κνηλνχ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ πεξί απνδνρήο ηνπ νξηζκνχ 

ηνπ.  
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8. Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ 

πξνζθέξνληα: 

 Γεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. 

 ε πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο πνπ δελ έρεη θαηά λφκν ππνρξέσζε 

δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ, είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε εθθαζαξηζηηθψλ  

 

 

 

9. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο: 

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, 

πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η Δγγχεζε πκκεηνρήο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε 

ην ππφδεηγκα πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Β θαη πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

επί έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνπ αθνξά ζην δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν 

θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ην έξγν, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ησλ ινηπψλ δηαγσληδφκελσλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη, ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, 

ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, εληφο ηξηψλ (3) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 14 λ. 3416/2007. .  

 

.H Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο λα παξάζρνπλ 

ζπκπιεξσηηθέο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

θαζψο θαη λα απνθιείζεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα πξνβνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο εληφο δέθα (10) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζήο ηνπο. ε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ππνβνιή ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

 

Άξζξν 16. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» 

 

Ο θάθεινο "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" ζα πεξηέρεη: 

 
1. Τα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ 

εξγαζηώλ θαη απνδεηθλύνπλ ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Δηδηθόηεξα, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

i. Γενικές πληροθορίες γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο 

(όλνκα/επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, όλνκα αξκνδίνπ εθπξνζώπνπ γηα ηελ πξνζθνξά), ηζηνξηθό 

θαη θύξηα βήκαηα αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο, 
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ii. Περιγραθή ηης επιτειρημαηικής δομής (λνκηθή κνξθή, απαζρνινύκελν 

πξνζσπηθό θαηά εηδηθόηεηα - νξγαλόγξακκα), 

iii. Καηάλογο και ζσνοπηική περιγραθή ηων κσριόηερων ζσναθών 

έργων, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνύκελε ηξηεηία ζηελ Διιάδα ή 

ζηελ αιινδαπή. Ο Καηάινγνο Έξγσλ πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο:  

- Α/Α έξγνπ  

- Αλαζέηνπζα Αξρή 

- ζύληνκε πεξηγξαθή πινπνηεζέληνο, από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, 

έξγνπ - δηάξθεηα εθηέιεζεο πινπνηεζέληνο, από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, 

έξγνπ (από - έσο)  

- πξνϋπνινγηζκόο  

 

2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζθνπεύεη 

λα πξνζεγγίζεη ην έξγν,  ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ησλ 

ελεξγεηώλ ηνπ έξγνπ. Δηδηθόηεξα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

Α. Αναλσηική περιγραθή ηης μεθοδολογίας και ηων μέζων, κε ηα νπνία ν 

Αλάδνρνο ζθνπεύεη λα πινπνηήζεη ην έξγν.   

 

Β. Βιογραθικά ζημειώμαηα και πλήρη περιγραθή ηης Ομάδας Έργοσ, ε 

νπνία ζα απαξηίδεηαη από ηθαλό αξηζκό ζηειερώλ γηα ηελ έγθαηξε θαη ηελ 

απαηηνύκελε πνηνηηθά πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνηρεία ηα νπνία ζα αμηνινγεζνύλ 

ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξόλησλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο ηεο 

δηαθήξπμεο.  

 

Δάλ ν Κεληξηθόο ππεύζπλνο ηνπ Έξγνπ ή ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ δελ είλαη 

κόληκα ζηειέρε ηεο/ησλ εηαηξεηώλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά, επηζπλάπηεηαη 

ππεύζπλε δήισζή ηνπο όηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο, όηη δεζκεύνληαη λα 

ηεξήζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζπκθσλίαο θαη όηη δέρνληαη ηνπο όξνπο ηνπ 

παξόληνο δηαγσληζκνύ. Σεκεηώλεηαη όηη αληηθαηάζηαζε ηνπ Κεληξηθνύ Υπεύζπλνπ, 

θαζώο θαη ησλ κειώλ ηεο νκάδαο έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα 

γίλεη κόλν κε ζηειέρε κε αληίζηνηρα πξνζόληα θαη κεηά από έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 

Άξζξν 17. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 

Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηέρεη: 

 

1.Σελ ππνγεγξακκέλε απφ αξκφδην πξφζσπν εθ κέξνπο θάζε ππνςήθηνπ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο 

ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη: 

 

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ (ζε επξψ) ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α., νινγξάθσο 

θαη αξηζκεηηθψο 

 Σν πνζφλ (ζε επξψ) ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο   

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ (ζε επξψ) κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α., νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο 

 

Η ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
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Η πξνηεηλφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πξνεθηηκψκελν 

ηίκεκα γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  

ζαξάληα ρηιηάδσλ εθαηφ επξψ (40.100,00€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

 

ην αλσηέξσ πνζφλ ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε 

άιιε δαπάλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν (ακνηβέο πξνζσπηθνχ, έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

θιπ.), νη νπνίεο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ππεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζα 

δεηεζεί απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ε έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο  ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξνληαο δελ απαληήζεη ζηελ απνθιεηζηηθή εκεξνκελία ησλ 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζήο ηνπ ή εθφζνλ θαη κεηά 

ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο 

ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

Άξζξν 18. Πξνζεζκία Τπνβνιήο – Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη αλάδνρνη, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., 

ζηε δηεχζπλζε Πι. Διεπζεξίαο 1,  Σ.Κ. 85100, Ρφδνο, έσο ηελ 17/03/2014, Ώξα 

12:00π.κ. 

2. Απνδεθηέο είλαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα ζηελ πξναλαθεξζείζα 

ππεξεζία κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 

αλσηέξσ. Η εκεξνκελία απηή απνδεηθλύεηαη κόλν από ην πξσηόθνιιν 

εηζεξρνκέλσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ 

Α.Δ. Ν.Α. 

3. Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί, ηαρπδξνκηθά (ζπζηεκέλε) θαη κε ηαρπκεηαθνξά. 

Ιζρχεη φκσο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη εγθαίξσο αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

θαηά ηα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απνζηνιήο 

ηεο πξνζθνξάο κε ηαρπδξνκείν ή  Courier, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ζεσξείηαη ε εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο  ζην ηαρπδξνκείν (ή 

ζην Courier). Σν απνδεηθηηθφ απνζηνιήο λα ζπκπεξηιεθζεί ζην θάθειν. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη νη πξνζθνξέο λα πεξηέιζνπλ κε ην ηαρπδξνκείν (ή Courier) ζηελ 

Τπεξεζία κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

4. Γελ ζα ιεθζνύλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία θαη ψξα, είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ  έθζαζαλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή  έγθαηξα. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη θαλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αιιά 

επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

 

5. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο ζα 

ιάβεη ρψξα: 

Ηκεξνκελία: 17/03/2014 & Ώξα: 13:00κ.κ. 
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Σόπνο: Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., 

Πι. Διεπζεξίαο 1, 85100, Ρφδνο 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ 

ππνβάιεη πξνζθνξά, απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 παξ.3 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 

Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο 

ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 

Άξζξν 19. Γηελέξγεηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ εηδηθή 

ηξηκειή επηηξνπή (ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ), 

πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η απφθαζε 

επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ ζα ιεθζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Η δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: 

 

ηάδην 1: Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο θπξίσο θαθέισλ πξνζθνξψλ  

-Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο θαθέισλ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»  

 

ηάδην 2: Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε θαθέισλ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

ηάδην 3: Απνζθξάγηζε θαθέισλ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

- Σειηθή αμηνιφγεζε  

- Δπηινγή αλαδφρνπ. 

 

 

ην πξψην ζηάδην, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ) ζπληάζζεη πξαθηηθφ, κε ην νπνίν 

εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ 

πξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκφξθσζε απηψλ σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

 

 

ην δεχηεξν ζηάδην, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ) ζπληάζζεη πξαθηηθφ, κε ην νπνίν 

εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ 

πξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκφξθσζε απηψλ σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ηειενκνηνηππία (fax). 

 

Καηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ζηαδίνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο εθδίδεηαη κηα θαη κφλν δηνηθεηηθή εθηειεζηή  

πξάμε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (άξζξν 25 παξ.13 λ. 3614/2007). 

 

ην ηξίην ζηάδην ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ) απνζθξαγίδεη θαη αμηνινγεί ηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνθξηζέλησλ απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα πξνζθνξψλ 
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θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Η απφθαζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηειενκνηνηππία (fax) 

 

Άξζξν 20. ηάδηα ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ 

Σα ζηάδηα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ έρνπλ, αλαιπηηθφηεξα, σο εμήο: 

 

ηάδην 1: Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο θπξίσο θαθέισλ πξνζθνξώλ–Απνζθξάγηζε 

θαη έιεγρνο θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά»  

 

Η απνζθξάγηζε ησλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, δειαδή ηελ 17/03/2014, ψξα 13:00, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη 

φινη φζνη έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξά, απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.  

 

Η απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα, κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Η ΔΓ 

αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη 

ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε 

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπο νπνίνπο αξηζκεί κε ηνλ ίδην αξηζκφ (ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

πξνζθνξάο) θαη κνλνγξάθεη. Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ 

απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο 

ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καηά ηελ απνζθξάγηζε 

ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, δειαδή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, σο πξνο ηνπο φξνπο 

ηεο Γηαθήξπμεο. Καηά ηελ ίδηα πξψηε ζπλεδξίαζε, ε ΔΓ απνζθξαγίδεη ηνπο 

θαθέινπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη κνλνγξάθεη θαηά θχιιν ηα πεξηερφκελά ηνπο.  

 

ε επφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ε ΔΓ εμεηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ 

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πξνβαίλνληαο ζε ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. Η Δπηηξνπή 

ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα θάζε θαθέινπ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηε ζπλέρεηα ε ΔΓ ζπληάζζεη πξαθηηθφ φπνπ εηζεγείηαη ζην 

αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο:  

α) ηελ απνδνρή φζσλ πξνζθνξψλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηα  

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 

β)ηνλ απνθιεηζκφ απφ ην δεχηεξν ζηάδην «Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε θαθέισλ 

ηερληθήο πξνζθνξάο» ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Καηφπηλ, ε ΔΓ νξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ 

«Σερληθή πξνζθνξά» κφλν ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ νη θάθεινη 

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» είλαη πιήξεηο θαη έγθπξνη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 16 ηεο παξνχζαο , ηνπο νπνίνπο θαη θαιεί λα παξαζηνχλ κε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε. Η γλσζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γίλεηαη κε ηειενκνηνηππία (fax) 

 

ηάδην 2: Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε θαθέισλ «Σερληθή Πξνζθνξά» 

 

ε απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ε ΔΓ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο«ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη κνλνγξάθεη θαηά θχιιν ηα πεξηερφκελά ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
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πξνθξίζεθαλ απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε  ρψξν θαη ρξφλν πνπ 

έρεη νξίζεη ε ΔΓ θαη γλσζηνπνηήζεη κε ζρεηηθή πξφζθιεζε κέζσ ηειενκνηνηππίαο 

(fax) κφλν ζηνπο ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαηά ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

ε επφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΔΓ, δηελεξγείηαη ν έιεγρνο ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ. Η αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα 

θαιέζεη εγγξάθσο (κέζσ ηειενκνηνηππίαο -fax) θάζε έλαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην ζηάδην λα παξνπζηάζεη πξνθνξηθά ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά 

θαη λα απαληήζεη ζε ηπρφλ εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηεο. Μεηά ηελ κειέηε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηεο θαηά ηα αλσηέξσ ελδερφκελεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο, θάζε 

κέινο ηεο ΔΓ αμηνινγεί θαη βαζκνινγεί ζε εηδηθφ θχιιν θάζε ηερληθή πξνζθνξά, ην 

ππνγξάθεη θαη ην παξαδίδεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓ. 

 

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη. ε θακία πεξίπησζε νη ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ή λα θαηαζέζνπλ αληηπξνζθνξά. Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή 

πξφηαζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απνθάιπςε ηεο «Οηθνλνκηθήο  

Πξνζθνξάο» ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» απνηειεί ιφγν 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 

ηε ζπλέρεηα ε ΔΓ ζπληάζεη πξαθηηθφ φπνπ εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο αξρήο:  α) ηελ απνδνρή φζσλ πξνζθνξψλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο, β) ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνηξίην ζηάδην «Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 

θαθέισλ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

Καηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ  

ζηαδίνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο εθδίδεηαη κηα θαη κφλν δηνηθεηηθή εθηειεζηή 

πξάμε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (άξζξν 25 παξ.13 λ. 3614/2007). 

 

Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 

ηειενκνηνηππία (fax). Μεηά ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ -

πξνζθπγψλ, ε ΔΓ νξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ κε 

ηειενκνηνηππία (fax) 

 

ηάδην 3 : Απνζθξάγηζε θαθέισλ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» –Σειηθή αμηνιόγεζε 

–Δπηινγή αλαδόρνπ 

ε απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ησλ πξνζθνξψλ πνπ πξνθξίζεθαλ απφ ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ νξίδεη ε ΔΓ θαη 

γλσζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή πξφζθιεζε κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) ζηνπο 

ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν 
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ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο  

πξνζθνξάο.Η απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία 

κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή κε 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε ΔΓ κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ πξνζθνξψλ απνξξίθζεθαλ 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή κηαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θξίλεηαη απφ 

ηελ  Δπηηξνπή αζπλήζηζηα ρακειή, δειαδή εάλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 85% ηνπ 

ζπλνιηθνχ  πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ε επηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη εγγξάθσο 

δηεπθξηλίζεηο. Μεηά ηελεμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε 

ΔΓ εηζεγείηαη κε πξαθηηθφ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο απηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ ΠΓ 

60/2007.  

 

ην ζηάδην απηφ, ε ΔΓ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22 ηεο 

παξνχζαο. Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε ΔΓ κπνξεί λα επηθνηλσλεί γξαπηά κε 

ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη 

απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

 

Η ΔΓ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ 

κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά αχμνπζα ζεηξά βάζεη ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο ην νπνίν θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην αξκφδην απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Η ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

ζηάδην απηφ κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) 

 

Άξζξν 21. Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

 

Σν Έξγν ζα αλαηεζεί µε βάζε ηελ ζπµθεξόηεξε Πξνζθνξά ε νπνία ζα πξνθχςεη 

απφ ηελ ζπζρέηηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηερληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

Πξνζθεξφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

 

Η νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

θαηαιακβάλεη ζπληειεζηή βαξύηεηαο 80%. 

 

Σα ηερληθά θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη 

ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ ζε ζπλνιηθφ άζξνηζµα 100. Η 

βαζκνινγία είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππεξθαιχπηνληαη (επηπιένλ παξαδνηέα κε άκεζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ). 
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  ΟΜΑΓΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ

 ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Α Μεζνδνινγία θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  60% 

Β Ιθαλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαλσηηθνχ 

ζρήκαηνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ  

40% 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ 100% 

 

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ζα αμηνινγήζεη θαη ζα 

βαζκνινγήζεη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο.  Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζα βαζκνινγήζεη 

κε έλα αθέξαην βαζκφ, απφ ην 0 έσο ην 10 θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ 

θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Ο βαζκφο θάζε θξηηεξίνπ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαηξεκέλνπ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ µειψλ ηεο. Ο 

βαζκφο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη µε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη 

εμάγεηαη ν βαζκφο ηεο πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Σν άζξνηζκα ησλ 

βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ δίλεη ηνλ Απφιπην Βαζκφ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο αμηνινγείηαη κε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ 

Σερληθήο Πξνζθνξάο (Σ.Β.Σ.Π.) θάζε Πξνζθέξνληνο, πνπ είλαη ε ζρεηηθή 

βαζκνινγία ηνπ σο πξνο ηελ αμηνινγεζζείζα σο θαιχηεξε πξνζθνξά θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

Σ.Β.Σ.Π. =  (Α.Β.Σ.Π.  /  Α.Β.Σ.Π.max )  x 10 

 

φπνπ Α.Β.Σ.Π.max είλαη ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθά πξνζθνξάο. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν 

Πξνζθέξσλ κε ηελ θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά, ζα έρεη Σ.Β.Σ.Π. = 10). 

 

Η βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή.  

Γηα θάζε Πξνζθέξνληα ζα ππνινγηζζεί ν Σειηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ (Σ.Β.Ο.Π.), σο εμήο: 

 

Σ.Β.Ο.Π.=(Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδφηε/Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

Πξνζθέξνληνο)x10 

 

φπνπ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Πξνζθέξνληνο νξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε Δπξψ 

έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν Πξνζθέξσλ ην Έξγν, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδφηε είλαη ην 

κηθξφηεξν ζπλνιηθφ πνζφ ζε Δπξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν 

κεηνδφηεο, δειαδή ν Πξνζθέξσλ κε ηε κηθξφηεξε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

ζα έρεη Σ.Β.Ο.Π. = 10). 

Τπνινγηζκφο ηεο πιένλ πκθέξνπζαο Πξνζθνξάο  
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ην επφκελν ζηάδην γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο πιένλ πκθέξνπζαο Πξνζθνξάο.  Πξνο ηνχην ζα εμαρζεί ν Σειηθφο Βαζκφο 

πλνιηθήο Πξνζθνξάο (ΣΒΠ) θάζε Πξνζθέξνληνο κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ 

ηχπν: 

 ΣΒΠ =  (0,20 Υ Σ.Β.Ο.Π.)  +  (0,80 Υ Σ.Β.Σ.Π.)  

 

Με βάζε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο ηνπο νη Πξνζθέξνληεο ζα 

θαηαηαρζνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ βαζκνχ ηνπο. 

 

Δπηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν Πξνζθέξσλ κε ην κεγαιχηεξν Σειηθφ Βαζκφ 

πλνιηθήο Πξνζθνξάο (Σ.Β..Π.). 

 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ 

Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

Άξζξν 22. Απόξξηςε πξνζθνξώλ 
 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα, πξνζθνξά, κε απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηεο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελπαξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 

1. είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη 

αηξέζεηο,  

2.απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 

3.απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

ηνπ έξγνπ, 

4.αθνξά ζε κέξνο κφλνλ ηνπ έξγνπ, θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ 

ππεξεζηψλ, 

5.δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά 

Κεθάιαηα ηεο παξνχζαο, 

6. δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά 

7.δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

8.ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, 

9.ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 21 παξνχζαο θαη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ ΠΓ 60/2007, θαη ηεξεζεί ε αλάινγε 

δηαδηθαζία,  

10. νξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ 

ζηελ παξνχζα, 

11.ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 120 εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

12.παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο ΔΓ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο  

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

13. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ 

απηνί αλαθέξνληαη. 
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Άξζξν 23. Δλζηάζεηο/πξνζθπγέο  

Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ ζ’ 

απηφλ, θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, 

ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή εγγξάθσο σο εμήο: 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζό ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπλππνινγίδεηαη θαη νη εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε δελ επηθέξεη αλαβνιή ή αλαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά 

εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, πνπ γλσκνδνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εληόο ηεο επόκελεο 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θαθέινπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ην αξκφδην φξγαλν, πνπ γλσκνδνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 

έθδνζε  απφθαζεο.  

Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην 

αξκφδην φξγαλν, πνπ γλσκνδνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία θαη εθδίδεη ηελ 

ζρεηηθή απφθαζε ην αξγόηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο ή ππνβάιινληαη 

εθηφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Η ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 

ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο.  

 

Άξζξν 24. Δπηινγή Αλαδόρνπ – θαηαθύξσζε δηαγσληζκνύ 

 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα αλσηέξσ. 

Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηα νπνία δελ παξίζηαληαη 

εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ, ζα θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

 

Η θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο . 
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Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη 

αδεκίσο γηα απηήλ λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο:  

α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην  απνηέιεζκα 

ηεο δηαδηθαζίαο, 

β)εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

γ)εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνθεξπζζφκελν έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία κε ή 
τωρίς νομική προζωπικόηηηα, ηοσ κειμένοσ ηης ζσμβάζεως διαμορθοσμένοσ αναλόγως.  
 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα 

εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ 

απηήλ: 

 

α) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο δσξνδνθίαο ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, θαη ηεο 

δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 

β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο. 

 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 
 

 

Δάλ πεξάζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο ν Αλάδνρνο λα απνζηείιεη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ 

ηεο ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα Η Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή 

θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αθνινπζείηαη 

αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη 

θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
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Άξζξν 25. Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο – Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο 

 

Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ηειηθψο λνκίκσο θαη 

εγθχξσο θαηεθπξψζε ην έξγν, ππνγξάθεηαη ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςήθηνπο καδί κε ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο δελ δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ φπσο έγηλε 

απνδεθηή θαηά ηελ θαηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. ηελ πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο πξνδηαγξάθεθε. 

 

Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, 

εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά 

απφ ηε ζχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ 

αληηθξνπφκελνη/ αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ζεηξά ε παξνχζα δηαθήξπμε, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ε ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξσζεί ην έξγν, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαη λα απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ 

επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο. Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αρτή 

 

 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 

θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Σν χςνο 

ηεο εγγχεζεο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, 

ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.  

 

Η παξνχζα δηαθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, www.readsa.gr.  

 

 

Άξζξν 26. Παξαθνινύζεζε – Παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ 
 

Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ ππνβαιινκέλσλ παξαδνηέσλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν.  

Σν έξγν ηνπ Αλαδφρνπ παξαθνινπζείηαη, θαζνδεγείηαη θαη εγθξίλεηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί ηε βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 

εηζεγήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 

Τπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο θαη λα δηεπθνιχλεη ζην έξγν ηνπο ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

 

Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ επί ηε βάζεη ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ –αλαθνξψλ 

θαη παξαδνηέσλ ηνπ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθά πξσηφθνιια πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαιαβή ην γεληθφ πιαίζην ειέγρνπ θαη ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ζα 

εμεηδηθεπηεί ζηε ζχκβαζε έρεη σο αθνινχζσο :  

 

Σα παξαδνηέα πνπ ζα εηνηκαζζνχλ σο κέξνο ηνπ Έξγνπ ζα ππνβάιινληαη ζε έληππε 

θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή  

ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζέζεη πξνζεζκία επαλππνβνιήο 

νπνηνπδήπνηε Παξαδνηένπ, απηφ δελ ζπλεπάγεηαη παξάηαζε ππνβνιήο ησλ επφκελσλ 

Παξαδνηέσλ (εάλ ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ παξάδνζεο), παξά 

κφλνλ θαηφπηλ ξεηήο πξνο ηνχην έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζπζηεκαηηθή θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ 

Αλαδφρνπ  θάζε πιεξνθνξία πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη ζεσξεί απαξαίηεηε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη παξαηεξήζεηο, 

απηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο νθείιεη λα 

πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη λα επαλππνβάιεη ην Παξαδνηέν κε 

ζπκπιεξσκέλεο ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο ηνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα 

(10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ζρεηηθψλ 

παξαηεξήζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Αλαιπηηθά ν ηξφπνο εθηέιεζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ 

Αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο.   

 

Άξζξν 27. Κπξώζεηο 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηελ εξγαζία κέζα ζηελ ηαθηή, 

νξηδφκελε απφ ηελ ππεξεζία, πξνζεζκία, ή εθηειέζεη ηελ εξγαζία κεξηθψο ή 

πιεκκειψο, θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εθαξκφδνληαη ζε 

βάξνο ηνπ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 

Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. 

 

Η παξνχζα δηαθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, www.readsa.gr.  

 
Άρθρο 28. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Η παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε βάζε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ξεηά 

ζπκθσλείηαη φηη δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή 

επίιπζε θάζε δηαθνξάο/ δηέλεμεο πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 
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ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκθάληζε ηεο, ηα κέξε ππφθεηληαη απνθιεηζηηθψο γηα ηελ 

επίιπζή ηεο ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ έδξα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 
 
Άρθρο 29. Τποτρεώζεις αναδότοσ 
 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηεο δηαθήξπμεο, ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 

θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Ο Αλάδνρνο νξίδεη Δθπξφζσπν ηνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί κε εηδηθφ πιεξεμνχζην λα 

ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα 

ελεξγεί θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζχκβαζε. Δπί πιένλ πξέπεη λα νξηζζεί θαη Αλαπιεξσηήο ηνπ Δθπξνζψπνπ κε ηηο 

ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Αιιαγή πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο ηνπ Δθπξνζψπνπ ή/ θαη ηνπ 

Αλαπιεξσηή ηνπ αλαθέξεηαη γξαπηά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε 

γξαπηή έγθξηζε απηήο. 

Ο Δθπξφζσπνο θαη ν Αλαπιεξσηήο Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ζχκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή 

ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζνχλ ζε ζπλαληήζεηο 

κε ηα αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

Καζ   φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ 

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ 

ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη 

ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ 

πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη, 

άκεζα, λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη 

πξνζφλησλ.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο 

ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε 

ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα 

ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καη’ εμαίξεζε είλαη επηηξεπηή ε εθρψξεζε ηεο 



36 

είζπξαμεο ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζε αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα ηεο 

επηινγήο ηνπ, εθφζνλ ηεξεζεί ε ζρεηηθή λφκηκε δηαδηθαζία.  

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, 

ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ 

αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα 

πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ή νη ππεξγνιάβνη απηνχ, ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο κφλνο 

απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/ 

θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε/ θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη 

εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

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

άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

Αλάδνρνο είλαη έλσζε/ θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο 

αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 

επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
 

Άρθρο 30. Τπεργολαβίες ηοσ αναδότοσ 
 

Δπηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ ην έρεη ήδε αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη θαη πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηε ζχκβαζε, ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαζέζεη 

ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο 

 

Αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ/σλ πνπ ν Αλάδνρνο έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ, δελ επηηξέπεηαη. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζε πεξίπησζε αλσηέξαο 

βίαο ή αλππεξβιήηνπ θσιχκαηνο, πνπ θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ δηαθνπή ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ/ ηνπο κε λέν 

ππεξγνιάβν κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απειζφληνο, θαη εθφζνλ δηαηππσζεί ζρεηηθά 

ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 
 

Άρθρο 31. Εμπιζηεσηικόηηηα 
 

Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ην ππφ 

εθηέιεζε έξγν, είλαη θαη ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη γεληθψο θαιχπηνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ηεο ερεκχζεηαο θαη γηα ηα δχν κέξε. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε 

έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
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ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα 

πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Ο Αλάδνρνο δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. Η αλσηέξσ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, φπσο θαη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

θαη, ελ γέλεη, πάζεο θχζεσο πξνζηεζέληεο ή βνεζνχο εθπιεξψζεψο ηνπ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ’ απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε 

θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 

 
Άρθρο 32. Πνεσμαηικά δικαιώμαηα 
 

Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζηα 

πιαίζηα ηνπ  

Παξφληνο έξγνπ απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν 

έρεη ην δηθαίσκα λα ην επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα.  

Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε.  

ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ 

ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ παξαδνηέσλ 

ηνπ έξγνπ ή ησλ δεκηνπξγεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην Αλάδνρν γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο 

θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη 

λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα 

ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ 

ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή 

δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ 

κέζνπ.  

 

 
Άρθρο 33. Ποινικές ρήηρες-εκπηώζεις 
 

 1. Η παξάδνζε θαη  παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζήο ηνπ, φπσο απηφ ζα εμεηδηθεπηεί ζηε ζχκβαζε. ε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο θάζεο ηνπ έξγνπ (εάλ πξνβιέπεηαη), ή ηνπ 

ζπλφινπ απηνχ απφ ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, κε ππαηηηφηεηα 

ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: αλ παξέιζνπλ νη 

ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο, πέξα ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη νη ππεξεζίεο 

δελ παξαζρεζνχλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα 

θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ (ε 

νπνία πξνθχπηεη αθνχ δηαηξεζεί ε ζπκβαηηθή αμία ηνπ έξγνπ κε ηνλ αξηζκφ 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ). ε 

θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιφ ηνπ επηβαιιφκελνπ πνζνχ σο πνηληθήο ξήηξαο δελ κπνξεί 
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λα ππεξβεί ην 3% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ΦΠΑ).  

2.Η Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ 

εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη 

νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε.  

3.Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, 

αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη 

ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

αλσηέξα βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε 

ζχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε, ζα 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 

επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. Με ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο 

θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κφλν αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε 

ζπλνιηθή πξνζεζκία. ε πεξίπησζε έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο 

ξήηξεο θαη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε  

Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν 

ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα.  

 

 

 Η Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο 

Δηαηξίαο Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. 

 

 

Παξαζθεπή-Διεπζεξία Φηαθιάθε 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

ΑΙΣΗΗ 

ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΔΤΥΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 «Παποσή Τπηπεζιών Τποζηήπιξηρ ηηρ Δνεπγειακήρ Α.Δ. ζηη διασείπιζη και 

παπακολούθηζη ηος οικονομικού ανηικειμένος ηος έπγος: Πποβολή ηος 

ηοςπιζηικού πποϊόνηορ ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος» 

 

 

 

 

 

 

Τπνςήθηνο Φνξέαο:…………………………………………  

(Δπσλπκία ή νλνκαηεπψλπκν αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν)  

Γηεχζπλζε:…………………………………………………………………….  

Σειέθσλν / Φαμ:………………………………  

Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Φνξέα:………………………………………………….  

Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: ………………………………………  

Γηεχζπλζε:……………………... Σειέθσλν / Φαμ: ………………………………  

e-mail: ………………………………………………………………………………  

 

 

 

Γηα ηεο παξνχζεο αηηνχκαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ  

«Παποσή ςπηπεζιών ςποζηήπιξηρ ηηρ Αναπηςξιακήρ Δηαιπείαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Νοηίος Αιγαίος – Δνεπγειακή Α.Δ. Νοηίος Αιγαίος ζε δπάζειρ δημοζιόηηηαρ ζηα 

πλαίζια ηος έπγος «Βιώζιμη Δνεπγειακή Ανάπηςξη ζε Πεπιθεπειακό, 

Γιαπεπιθεπειακό και Γιαζςνοπιακό Δπίπεδο», ηο οποίο ενηάζζεηαι ζηο πλαίζιο ηος 

Ππογπάμμαηορ «Δλλάδα Κύππορ 2007-2013».  

 

 

 

(Γηαθήξπμε κε Αξ. Πξσηνθφιινπ:1992         Ηκεξνκελία: ΥΥ/03/2014).  

 

 

 

Ο/Η αηηψλ/νχζα  

 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν : ………………………  

Ηκεξνκελία: ………………………  

Τπνγξαθή: ………………………  

θξαγίδα: ……………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 

 

 

ΔΚΓΟΣΗ........................................... 
Ηκεξνκελία έθδνζεο...........................  

Πξνο:  ………………………..  

…………………………., Σ.Κ. ……., …………………….. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. 

αξηζκφο … ΣΚ ………..,}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………  

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………  

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ 

ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………………γηα εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ « …………………………», ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«………………….», κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,  ζπλνιηθήο αμίαο ……… €  

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο  

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο. }  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. 

}  

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη 

ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………  

(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο).  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν 

ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 


