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Έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις: 

1. του Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων», 

2. του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις», 

3. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 

2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών 

και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης 

Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του 

παραρτήµατος VΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων 

συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση 

των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων), 

όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε το Π.∆. 60/2007, 

4. της Οδηγίας 51/2005/ΕΚ, η οποία τροποποιεί µερικώς τις οδηγίες 17/2004/ΕΚ, 18/2004/ΕΚ 

5. της Οδηγίας 665/89/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των 

συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων», 

6. του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 

89/665ΕΟΚ», 

7. Το Π.∆. 394/96, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως αυτό τροποποιήθηκε, σε ότι 

αφορά τη δυνατότητα άσκησης ένστασης του άρθρου 15, µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 

(Φ.Ε.Κ. 202/Α'/19-08-2005), 

8. του Π.∆. 118/07, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 

9. του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο συµβάσεων 

µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό 

πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόµος ορίζει,   



10. του Ν. 2741/99, άρθρο 8,  «Κρατικές προµήθειες»,  

11. του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονοµαστικοποίηση µετοχών»,  

12. του Π∆ 82/96, (κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών 

ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών 

του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων  του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα»   

13. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής 

υπηρεσιών και δηµοσίων έργων», 

14. του Ν. 3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3 

15. του Ν. 3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» 

και 

16.  Η Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. Πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ.Β’ αρ. 185/23-3-1993) όπου δεν έρχεται σε αντίθεση µε το 

νόµο 2286/95.  

17. του Ν.3731/2008, Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 

18. Την υπ’ αρίθµ.  331/2009 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Ανοικτό διαγωνισµό επιλογής αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

προσφορά για το έργο µε τίτλο «Μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης» που έχει ενταχθεί 

στο µέτρο 2.1α µε τελικό δικαιούχο τον ∆ήµο Χαλανδρίου. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) είναι το πλαίσιο που για την περίοδο 2007-2013 

θέτει, α) τους Στρατηγικούς Στόχους, β) τις Προτεραιότητες και γ) τους Όρους / Προδιαγραφές, 

για ένταξη και συγχρηµατοδότηση έργων φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νοµαρχίες, ∆ήµοι κλπ) 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Ε∆).  

Στο παραπάνω πλαίσιο, σκοπός του παρόντος «έργου» είναι, να διαµορφώσει το Σχέδιο ∆ράσης 

του ∆ήµου Χαλανδρίου για την -προγραµµατική- περίοδο 2007-2013 που θα συνίσταται σε ένα 

σύνολο έργων (σχετικών πεδίων/ προτάσεων παρέµβασης) του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις ανάγκες 

και προτεραιότητές του, σε αντιστοίχησή τους, µε τις προτεραιότητες των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και κυρίως µε τις προτεραιότητες (τους άξονες προτεραιότητας) του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής και των προγραµµάτων 

εδαφικής συνεργασίας. 

Το έργο έχει διάρκεια  πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο και 

προϋπολογισµό ογδόντα χιλιάδες  ευρώ (80.000,00€) (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%). Το έργο 

χρηµατοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας». 
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1. Γενικοί & ειδικοί όροι διαγωνισµού 

1.1 Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Ο ∆ήµος Χαλανδρίου προβλέπεται να υλοποιήσει ως δικαιούχος, µέσω των αρµόδιων 

υπηρεσιών του έργα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ κατά την προγραµµατική περίοδο 

2007-2013. 

Αντικείµενο και σκοπός του παρόντος «έργου» είναι η διαµόρφωση ενός σχεδίου δράσης του 

∆ήµου Χαλανδρίου για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 που θα συνίσταται σε ένα 

σύνολο έργων (σχετικών πεδίων/ προτάσεων παρέµβασης) του ∆ήµου (δεν περιλαµβάνονται 

πράξεις υποδοµών – τεχνικά έργα), σύµφωνα µε τις ανάγκες και προτεραιότητές του, σε 

αντιστοίχησή τους, µε τις προτεραιότητες των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και 

κυρίως µε τις προτεραιότητες (τους άξονες προτεραιότητας) του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής και των προγραµµάτων εδαφικής 

συνεργασίας. 

Ειδικότεροι Στόχοι του παρόντος «έργου», στα πλαίσια του σκοπού του, είναι: 

� η ανίχνευση των αναγκών των υπηρεσιών και των εποπτευόµενων φορέων του ∆ήµου 

Χαλανδρίου και παράλληλα η καταγραφή, ο σχεδιασµός και η πρόταση έργων του ∆ήµου 

Χαλανδρίου, προς ένταξή τους, για συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ, στο ΠΕΠ Αττικής και 

σε συγκεκριµένα «Τοµεακά» Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Περιόδου 2007-2013 και σε 

προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας.  

� ο προσδιορισµός και η ιεράρχηση των ενεργειών ωρίµανσης των παραπάνω έργων, στις 

οποίες θα πρέπει να προχωρήσει ο ∆ήµος Χαλανδρίου µέσω των υπηρεσιών και 

εποπτευόµενων φορέων του, ώστε να επιτευχθεί ο µέγιστος δυνατός βαθµός ωριµότητας 

των έργων αυτών για την διεκδίκηση της ένταξής τους για συγχρηµατοδότηση από την 

ΕΕ, στο ΠΕΠ Αττικής, σε συγκεκριµένα Τοµεακά  Επιχειρησιακά Προγράµµατα Περιόδου 

2007-2013 και των προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας 

� η σύνταξη συνοπτικών Τεχνικών ∆ελτίων Έργων 

� η διαµόρφωση διαδικασίας ενηµέρωσης του ∆ήµου Χαλανδρίου για προσκλήσεις 

συγχρηµατοδότησης έργων από την ΕΕ, στο ΠΕΠ Αττικής, σε συγκεκριµένα «Τοµεακά» 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Περιόδου 2007-2013 και των προγραµµάτων εδαφικής 

συνεργασίας, που πρόκειται να ανακοινωθούν. 

Αναλυτικά, το αντικείµενο του διαγωνισµού και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας. 
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1.2 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 

Το έργο θα προχωρήσει στην παροχή τεχνικής, επιστηµονικής και διοικητικής στήριξης και 

συνδροµής στις υπηρεσίες και στους εποπτευόµενους φορείς του ∆ήµου Χαλανδρίου, στη 

φάση του προγραµµατισµού και προετοιµασίας (ωρίµανση) συγχρηµατοδοτούµενων έργων 

(δεν περιλαµβάνονται πράξεις υποδοµών – τεχνικά έργα). 

 

1.3  Ορισµοί 

� Αναθέτουσα Αρχή:    

∆ήµος Χαλανδρίου 

� Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ) 

Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο 

πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 

� Πληροφορίες ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Ο κ. Αλέξανδρος Γ. Κάππος θα παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες, 

(τηλ.: 210 6860730 – φαξ: 210 6860735 – e-mail: acappos@halandri.gr)  

� ∆ιακήρυξη 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη που αποτελείται από το Κεφάλαιο 1: «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», το 

Κεφάλαιο 2: «Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», το 

Κεφάλαιο 3: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», το Κεφάλαιο 4:«ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και το Παράρτηµα Ι: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ».  

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να προµηθευτεί έντυπο αντίγραφο, µετά από 

συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

� Έργο  

Παροχή υπηρεσιών συµβούλου υποστήριξης του ∆ήµου Χαλανδρίου στην κατάρτιση 

σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση προγραµµάτων της 4ης προγραµµατικής περιόδου 

� Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο 

διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την 

Αναθέτουσα Αρχή. 
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� Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 

ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, 

ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο  εκπρόσωπό του, ή, 

σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της 

ένωσης.  

� Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου, φαξ κλπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες 

επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. 

� Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

� Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 

έργου στον Ανάδοχο. 

� Σύµβαση 

Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

� Προϋπολογισµός 

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

προκηρυσσόµενου Έργου: 80.000,00 ευρώ (ογδόντα χιλιάδες ευρώ) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 19%.  

� Συµβατικό Τίµηµα 

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  

� Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να 

εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των 

δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την 
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ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την 

παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 

 

1.4 Νοµικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοµικό Πρόσωπο µε πλήρη διοικητική και διαχειριστική 

αυτοτέλεια. Κατά συνέπεια η προµήθεια είναι ιδιωτική και οι σχέσεις των µερών από την 

υπογραφή της Σύµβασης διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της Σύµβασης, τα 

Συµβατικά Τεύχη και Στοιχεία καθώς και από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

2. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νοµοθεσία 

και ιδιαίτερα σύµφωνα  

i. µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία ανάθεσης Υπηρεσιών ως ακολούθως:  

1. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την 

τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του 

παραρτήµατος VΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί 

δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 

για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής 

τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων), όπως ενσωµατώθηκε στην 

ελληνική νοµοθεσία µε το Π.∆. 60/2007, 

2. της Οδηγίας 51/2005/ΕΚ, η οποία τροποποιεί µερικώς τις οδηγίες 17/2004/ΕΚ, 

18/2004/ΕΚ 

3. της Οδηγίας 665/89/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον 

τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων 

έργων», 

ii. την κείµενη Eθνική νοµοθεσία ανάθεσης Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου που δύναται να έχει 

εφαρµογή ως ακολούθως:  

1. του Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών 

θεµάτων», 
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2. του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 

και άλλες διατάξεις», 

3. του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665ΕΟΚ», 

4. Το Π.∆. 394/96, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως αυτό 

τροποποιήθηκε, σε ότι αφορά τη δυνατότητα άσκησης ένστασης του άρθρου 15, 

µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202/Α'/19-08-2005), 

5. του Π.∆. 118/07, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 

6. του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο 

συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το 

∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την 

άποψη αυτή , όπως νόµος ορίζει,   

7. του Ν. 2741/99, άρθρο 8,  «Κρατικές προµήθειες»,  

8. του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονοµαστικοποίηση µετοχών»,  

9. του Π.∆. 82/96, (κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), «Ονοµαστικοποίηση των 

µετοχών ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων  του 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα»   

10. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, 

παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων», 

11. του Ν. 3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3 

12. του Ν. 3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα 

που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και 

άλλες διατάξεις» και 

13.  Η Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. Πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ.Β’ αρ. 185/23-3-1993) όπου δεν 

έρχεται σε αντίθεση µε το νόµο 2286/95.  

14. του Ν.3731/2008, Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις 

λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 
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3. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού, η παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά 

τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν από τη συνεδρίαση του ∆.Σ. του ∆ήµου  Χαλανδρίου στην 

από  16/6/2009 συνεδρίασή της. 

 

1.5 Ενστάσεις – Προσφυγές 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

1. κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού  

2. κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό  και 

3. κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Ε∆∆ΑΠ, ως εξής: 

i. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη 

δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι και 5/10/2009. Η απόφαση περί αποδοχής ή 

απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή 

το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας. 

ii. Κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας της 

διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 

κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και µέχρι την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Ε∆∆ΑΠ, η 

οποία γνωµοδοτεί και αποφασίζει επ’ αυτής. Η ένσταση κατά της συµµετοχής 

Προσφέροντα στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται. 

iii. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακύρωση, 

µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών από την έκδοση των 

σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Ε∆∆ΑΠ, 

η οποία γνωµοδοτεί και αποφασίζει επ’ αυτής, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Η 

προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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1.6 Γενικές Αρχές 

1. Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις 

όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια 

και εµπειρία. 

2. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, 

τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση 

της Ε∆∆ΑΠ, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες 

αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι 

αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα 

εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας 

Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης των Προσφερόντων. 

3. Προσφορές που, κατά την κρίση της Ε∆∆ΑΠ, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή 

περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη 

αποδεκτές και απορρίπτονται. 

4. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία 

που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

1.7 Αίτηση – Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

1.8 Χρόνος – Τόπος ∆ιενέργειας 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την 16/10/2009, ηµέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.µ. 

 

1.9 Περιεχόµενα ∆ιακήρυξης 

Η ∆ιακήρυξη αυτή αποτελείται από: 
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α) το Κεφάλαιο 1: «Γενικοί Όροι»,  

β) το Κεφάλαιο 2: «Οδηγίες σύνταξης τεχνικής & οικονοµικής προσφοράς»,  

γ) το Κεφάλαιο 3: «Τεχνικές Προδιαγραφές», 

δ) το Κεφάλαιο 4: «Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών», 

ε)  το Παράρτηµα 1: «Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών» και 

στ) το Παράρτηµα 2: «Σχέδιο Σύµβασης» 

1.10 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

1.10.1 ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και 

Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να 

είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ. και 

να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νοµικά 

πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή 

του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους 

µέλους του Ε.Ο.Χ.  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

� Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταίρου και το 

ειδικό µέρος της ∆ράσης µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της. 

� Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ. ή του Ε.Ο.Χ. 

� Ότι η απαίτηση για εµπειρία στα ζητούµενα αντικείµενα, καλύπτεται από τουλάχιστον ένα 

µέλος της ένωσης (για κάθε αντικείµενο) 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόµενη µε την 

παρούσα δράση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.  

Η κοινή προσφορά που υποβάλουν οι ενώσεις προσώπων, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους συµµετέχοντες στην ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφικά πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
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και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, ενώ µε την υποβολή της 

προσφοράς κάθε µέλος ευθύνεται εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

1.10.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής 

Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί: 

� Όσοι έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. Της παρ.2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 

� Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. Α της παρ.2 

του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 

� Όσοι δεν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις  υποχρεώσεις τους, της 

περίπτωσης (3) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 

� Όσοι τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. Γ  της 

παρ. 2 του άρθρου Π∆ 118/2007 

� Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου µε απόφαση αρµοδίων 

Υπουργείων ή όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.∆.∆ διότι δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

� Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις.  

� Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

Μετά την κατακύρωση του έργου στον επιλεγέντα υποψήφιο, αυτός αναλαµβάνει την 

υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όσων εκ των ως άνω 

δικαιολογητικών απαιτούνται από την διακήρυξη κατά το στάδιο της  κατακύρωσης στην 

Ενότητα Α.19 της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του 

άρθρου 20 Π.∆ 118/2007. 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

στο διαγωνισµό είτε ως µέλος της Οµάδας έργου είτε µε την ιδιότητα του υπεργολάβου, δεν 

µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. Σε αντίθετη 

περίπτωση όλες οι προσφορές που συµµετέχει το πρόσωπο αυτό , απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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1.10.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς µε ποινή αποκλεισµού, τις 

παρακάτω ελάχιστες χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις συµµετοχής (εντός του 

Φακέλου ∆ικαιολογητικών), στο ∆ιαγωνισµό: 

1. Υποδοµή και ικανότητα των υποψηφίων 

Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση δοµή και µέσα ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω 

ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους τα ακόλουθα 

στοιχεία τεκµηρίωσης: 

� ∆ήλωση µε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά των 

υποψήφιων: 

o Επιχειρηµατική δοµή  

o Τοµείς δραστηριότητας 

o Προϊόντα και υπηρεσίες 

o Εγκαταστάσεις και εξοπλισµό 

o Αριθµό ατόµων (προσωπικό) 

� Παρουσίαση του τεχνικού και λοιπού εξοπλισµού του Αναδόχου που θα αξιοποιηθεί στην 

υλοποίηση της ∆ράσης. 

� Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2000, από Οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα εξασφάλισης 

της ποιότητας.  

Να έχουν µέσο όρο κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

τουλάχιστον δέκα (10) φορές µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του «Έργου», 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Όσοι δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστηµα µικρότερο 

των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος όρος κύκλου εργασιών για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) φορές 

µεγαλύτερος του προϋπολογισµού του «Έργου», συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι 

υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής 

καταθέτοντας µε την προσφορά τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 
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� Αντίγραφα ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισµών ή 

εφόσον δεν υποχρεούνται θα προσκοµίσουν αντίγραφα της δήλωσης τους στην αρµόδια 

διοικητική αρχή/εφορία αναφορικά µε τον κύκλο εργασιών τους, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Επίσης σε 

περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισµών, οι υποψήφιοι υποχρεούνται 

να υποβάλουν ένορκη βεβαίωση περί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους για τις τρεις 

τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

2. Τεκµηρίωση εµπειρίας και ικανότητας των υποψηφίων 

Εξετάζεται η γενική και ειδική εµπειρία και η ικανότητα, το ανθρώπινο δυναµικό και η 

διαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή υποστήριξης των υποψηφίων. 

� Να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα:  

o στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού σε µεγάλους δηµόσιους ή / και ιδιωτικούς 

φορείς και οργανισµούς, καθώς και σε έργα σχεδιασµού, υποστήριξης της 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

που υλοποιούνται από δηµόσιους φορείς  

o παροχής υπηρεσιών Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Υποστήριξης στο πλαίσιο του 

σχεδιασµού και αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραµµάτων της 3ης Προγραµµατικής 

Περιόδου 2000-2006 σε επίπεδο Περιφερειών, Υπουργείων, ΟΤΑ κλπ. 

o παροχής Εξειδικευµένων Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη δηµόσιων 

φορέων στην Υλοποίηση Έργων ενταγµένων σε Προγράµµατα της 3ης 

Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

Αποφάσεις Ένταξης των Έργων αυτών 

o διερεύνησης των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης έργων ΟΤΑ από ΠΕΠ και λοιπές 

πήγες χρηµατοδότησης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

o Περιγραφή σχετικής εµπειρίας σε θέµατα που συνδέονται µε το αντικείµενο του έργου 

o Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε ή/και υλοποιεί κατά τα 

πέντε (5) τελευταία έτη, επισηµαίνοντας τα έργα που καλύπτουν την εν λόγω 

ελάχιστη προϋπόθεση. Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από τα σχετικά 

πιστοποιητικά ή από Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986. Σε περίπτωση 
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που τα έργα έχουν εκτελεσθεί από Κοινοπραξία ή Σύµπραξη να σηµειωθεί το ποσοστό 

του έργου που υλοποιήθηκε από τον διαγωνιζόµενο 

o Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 

Α/ Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

%  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

       

Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη. 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόµοιο µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση 

«Έργου», το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να 

παρουσιαστεί αναλυτικά. 

� Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 

υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση «Έργου» τότε θα πρέπει να καταθέσει 

συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας και 

δήλωση όπου περιγράφει το τµήµα του «Έργου» που αναθέτει σε υπεργολάβο. 

Α/Α 

Επωνυµία 

Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοµατεπώνυµο 

Στελέχους 

Υπεργολάβου 

Θέση στην 

Οµάδα 

«Έργου» 

Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

(%) 

      

      

ΣΥΝΟΛΟ    

� Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 

«Έργου».  

� Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη που 

θα συµµετέχουν στην Οµάδα «Έργου» και συγκεκριµένα: 

o Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου «Έργου» 

και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου «Έργου». 

o Να δοθούν βιογραφικά για κάθε µέλος της Οµάδας «Έργου».   

o Να περιγραφεί η θέση κάθε µέλους στην Οµάδα «Έργου». 
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o Να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο «Έργο» και οι ανθρωποµήνες που θα 

αφιερώσουν. 

o Να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος 

υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). 

� Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκµηρίωσης: 

o Πίνακα των υπαλλήλων και µόνιµων στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που 

συµµετέχουν στην Οµάδα «Έργου», σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση 

Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 

Υπαλλήλου 

υποψηφίου 

Αναδόχου 

Θέση στην 

Οµάδα 

«Έργου» 

Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό 

συµµετοχής(%) 

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1    

 

o  Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν 

στην Οµάδα «Έργου», σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Εξωτερικού Συνεργάτη 

Θέση στην 

Οµάδα 

«Έργου» 

Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

(%) 

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2   

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. 

� Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου «Έργου» (Project 

Manager) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εµπειρίες, 

επαρκώς αποδεικνυόµενα: 
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o Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών. Επιθυµητή είναι η ύπαρξη µεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών σε συναφή τοµέα µε το αντικείµενο του παρόντος έργου. 

o Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου «Έργου» 

(Project Manager),  

o Ειδική εµπειρία σε ανάλογα έργα ή/και σε συναφές αντικείµενο µε το διαγωνισµό, η 

οποία να αποδεικνύεται από τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα «Έργα». Από τα 

παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόµοιο µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση 

«Έργου», το οποίο να έχουν διοικήσει επιτυχώς, σε θέση Υπευθύνου «Έργου», θα 

πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά και ξεχωριστά, τόσο για τον Υπεύθυνο όσο και για 

τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο «Έργου». 

o ∆έσµευση για διάθεση ανθρωποχρόνου (Α/Μ) στο «Έργο» εκ µέρους του Υπευθύνου 

«Έργου» και µόνο, τουλάχιστον 50% του συµβατικού χρόνου του «Έργου».  

� Τα µέλη της Οµάδας «Έργου» θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 

προσόντα και εµπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόµενα: 

o Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών. Επιθυµητή είναι η ύπαρξη µεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών σε συναφή τοµέα µε το αντικείµενο του παρόντος «Έργου». 

o Κατ’ ελάχιστον τριετή (3) επαγγελµατική εµπειρία και συµµετοχή σε υλοποίηση 

ανάλογων «Έργων» µε συναφές αντικείµενο µε το διαγωνισµό, η οποία να 

αποδεικνύεται από τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα «Έργα». 

� Παρουσίαση του τεχνικού και λοιπού εξοπλισµού του Αναδόχου που θα αξιοποιηθεί στην 

υλοποίηση της ∆ράσης. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

� Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί 

των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης. 

� Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης 

και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 

� Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

o τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

o επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως 

συνολικά να καλύπτονται όλες.  
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� Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι δηλώσεις είναι δηλώσεις του Ν. 1599. 

 

1.11 Στοιχεία & ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1.11.1 Εγγύηση Συµµετοχής  

Οι προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν 

Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, δηλαδή 4.000,00€ (τέσσερις 

χιλιάδες ευρώ ). 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έναν (1) ηµερολογιακό µήνα µετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους 

λοιπούς προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την  ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε 

µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 

δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

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

 

1.11.2 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού  

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
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2. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται  : 

o τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού, που συµµετέχουν, 

o ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

i. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 

αδικήµατα του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16.03.2007), ήτοι : 

� Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της  κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου     

� ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

� Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

� Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 

νοµιµοποίηση εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες 

� δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

ii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

iii. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

iv. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης  των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών της Οµάδας Έργου, στα οποία να 

αναφέρονται οπωσδήποτε οι τίτλοι σπουδών και να προκύπτει η εξειδίκευση και η 

εµπειρία των στελεχών σε παρόµοια έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόµενα 
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µέλη των οµάδων δεν είναι µόνιµα στελέχη του υποψηφίου Αναδόχου, αλλά εξωτερικοί 

συνεργάτες, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει 

συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι 

αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών 

υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της 

προαναφερόµενης συνεργασίας. 

4. Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, να 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

5. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

1.12 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες 

τουλάχιστον, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς 

µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 

προβλεπόµενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 

150/Α/10.07.2007). Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.13 Εναλλακτικές Προσφορές 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του 

προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου. 

Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές. 

 

1.14 Υποβολή Προσφορών 

1. Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο και σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) 

αντίτυπα, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους 

τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον 

αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. 
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2. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση 

ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα. 

3. Η προσφορά θα υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού.  

4. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων (φυσικών ή νοµικών), η κοινή προσφορά υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη 

5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

i. τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα ή των προσώπων µελών της Ένωσης, και 

ii. η ένδειξη:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Σχεδιασµός και Εφαρµογή  Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 

του ∆ήµου Χαλανδρίου» 

 ∆ήµος Χαλανδρίου 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 16/10/2009 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

6. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία και συγκεκριµένα: 

i. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις επιµέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ 

υποφακέλους: 

Υποφάκελος "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ", 

Υποφάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", 

Υποφάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" . 

Οι  υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον: 

1. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" 

2. Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

3. Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 
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ii. Στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Α : "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" περιέχονται όλα τα πιστοποιητικά, 

δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα συµµετοχής στο διαγωνισµό : η αίτηση συµµετοχής 

στον παρόντα διαγωνισµό (βλ. Παράρτηµα Ι), η οποία ισχύει και ως υπεύθυνη δήλωση 

ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της ∆ιακήρυξης, η εγγύηση συµµετοχής, η 

δήλωση ορισµού Αντικλήτου και όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην 

παράγραφο 1.11.2 ανωτέρω.  

iii. Στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Β : "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιέχονται τα στοιχεία που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.1, του Κεφαλαίου 2, της παρούσας ∆ιακήρυξης  

iv. Στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Γ: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιέχεται η οικονοµική 

προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2, του Κεφαλαίου 2, της παρούσας ∆ιακήρυξης 

 

7. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του 

Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους να είναι αριθµηµένες και 

θα πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο. 

8. Οι προσφορές είναι δυνατό: 

i. να υποβάλλονται στην Ε∆∆ΑΠ κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και µέχρι την  ώρα 

διενέργειάς του 

ii. είτε 

iii. να αποστέλλονται στην Ε∆∆ΑΠ µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε 

απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Ε∆∆ΑΠ µέχρι την 

προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του 

Προσφέροντος. 

9. Η Ε∆∆ΑΠ δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 

προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. 

10. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν 

έγκαιρα στην Ε∆∆ΑΠ, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί. 
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1.15 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

1.15.1 Αποσφράγιση Προσφορών – Έλεγχος δικαιολογητικών 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆ΑΠ), αρµόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των 

προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. Για την αποσφράγιση των 

προσφορών ισχύουν τα εξής:  

1. Η Ε∆∆ΑΠ καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το 

οποίο υπογράφει. 

2. Αποσφραγίζεται ο κυρίως Φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ", τα οποία µονογράφονται ανά φύλλο, παρουσία των προσφερόντων 

ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Οι ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και 

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται 

από το ∆ήµο Χαλανδρίου. Η Ε∆∆ΑΠ, σε κλειστές συνεδριάσεις της, θα ελέγξει την 

ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών (βλ. άρθρο 1.10.2) που έχουν υποβληθεί µε 

τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" (καθώς και των εγγυήσεων συµµετοχής για κάθε 

προσφέροντα) και θα συντάξει Πρακτικό το οποίο θα καταγράφει τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου.  Η Ε∆∆ΑΠ, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 

παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, µέσα 

σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. Σε περίπτωση 

που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν 

καλύπτουν τις απαιτούµενες από την ∆ιακήρυξη προϋποθέσεις, η Ε∆∆ΑΠ τεκµηριώνει 

τους λόγους της απόρριψης στο σχετικό Πρακτικό και κατόπιν εκδίδει τις απαιτούµενες 

αποφάσεις απόρριψης. Το Πρακτικό το οποίο θα αναφέρει τόσο τους προσφέροντες που 

γίνονται αποδεκτοί όσο και αυτούς που αποκλείονται από την παραπέρα διαδικασία, θα 

ανακοινωθεί από τον ∆ήµο  Χαλανδρίου στους προσφέροντες εγγράφως ή σε δηµόσια 

συνεδρίαση. 

3. Η αποσφράγιση του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" γίνεται µόνο για όσους 

προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 

"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ". Στους προσφέροντες που σύµφωνα µε  τα παραπάνω δεν γίνονται 

αποδεκτοί και αποκλείονται από το διαγωνισµό, η προσφορά επιστρέφεται πριν την 

αποσφράγιση του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η αποσφράγιση γίνεται σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε σχετική ανακοίνωση που θα 

τους αποσταλεί µε  φαξ ή έγγραφο τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης» 

 

 

Αριθ. Πρωτ. ∆ιακήρυξης :  15894-23/9/2009                                                             σελ. 27/59 

   

που θα αποσφραγισθούν οι τεχνικές προσφορές. Κατά την συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα 

αποσφραγίζεται ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και µονογράφεται το 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" ανά φύλλο. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται από το ∆ήµο Χαλανδρίου. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, θα συντάξει Πρακτικό 

σχετικά µε τους προσφέροντες που γίνονται αποδεκτοί και αυτούς που αποκλείονται από 

την παραπέρα διαδικασία, το οποίο θα ανακοινώσει µέσω του ∆ήµου Χαλανδρίου στους 

προσφέροντες, εγγράφως ή σε δηµόσια συνεδρίαση. 

4. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 

σε αυτούς που έλαβαν µέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους στο 

διαγωνισµό, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε φαξ ή έγγραφο τρεις (3) 

τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές 

προσφορές. Οι ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ", για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων - αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται πριν την αποσφράγιση του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών κάθε προσφέροντος, θα συντάξει Πρακτικό 

σχετικά µε την τελική κατάταξη των προσφερόντων, το οποίο θα ανακοινώσει µέσω του 

∆ήµου Χαλανδρίου στους προσφέροντες εγγράφως ή σε δηµόσια συνεδρίαση. 

1.15.2  Λόγοι αποκλεισµού  

� Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

� Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη 

αποδεκτές. 

� Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

� Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

� Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

� Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης» 

 

 

Αριθ. Πρωτ. ∆ιακήρυξης :  15894-23/9/2009                                                             σελ. 28/59 

   

� Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

� Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.15.3 Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών 

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Ε∆∆ΑΠ θα ακολουθήσει την παρακάτω 

περιγραφόµενη διαδικασία: 

1. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, 

τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, 

τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν 

τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Ε∆∆ΑΠ θα εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις απόρριψης. 

2. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, 

σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, θα εκδώσει τη σχετική απόφαση έγκρισης της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 

1.15.4 Οικονοµική Αξιολόγηση 

1. Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης 

της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα 

γνωστοποιηθούν, έγκαιρα, µε σχετική ανακοίνωση της Ε∆∆ΑΠ, που θα σταλεί µε φαξ ή 

τηλεγράφηµα ή τηλεοµοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές και βαθµολογήθηκαν τεχνικά. 

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Ε∆∆ΑΠ στους Προσφέροντες, χωρίς 

να έχουν αποσφραγισθεί. 

4. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο διενέργειας, 

την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Ε∆∆ΑΠ, ενώπιον 

των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 

5. Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Ε∆∆ΑΠ θα ακολουθήσει την παρακάτω 

περιγραφόµενη διαδικασία: 
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i. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει 

τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και θα 

καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 

απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες 

προσφορές, η Ε∆∆ΑΠ θα προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων 

απόρριψης. 

ii. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών, στον 

υπολογισµό των συνολικών βαθµολογιών, και στη σύνταξη του Συγκριτικού Πίνακα 

Προσφορών, σύµφωνα µε τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4. 

6.  Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική προσφορά και συγκεκριµένα µικρότερη του 90% της 

προϋπολογισθείσας τιµής του έργου δεν γίνεται αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή θα 

ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής 

Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ την 

πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω 

αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

 

1.16 ∆ιευκρινήσεις Προσφορών 

1. Η Ε∆∆ΑΠ έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον 

Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή 

η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. 

2. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται στην Ε∆∆ΑΠ στη µορφή που έχουν ζητηθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή (π.χ. εγγράφως, µε επίδειξη λειτουργίας, κ.α.), µέσα σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι 

µικρότερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών. 

3. Οι παρεχόµενες διευκρινίσεις θα ληφθούν υπόψη στην τελική αξιολόγηση των 

Προσφορών. 
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1.17 Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

1. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Ε∆∆ΑΠ εκδίδει την κατακύρωση του 

διαγωνισµού. 

2. Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. 

 

1.17.1 ∆ικαίωµα Κατακύρωσης Μέρους ή Μεγαλύτερου Έργου 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Ε∆∆ΑΠ, διατηρεί το δικαίωµα 

κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος των υπό προµήθεια 

Υπηρεσιών, που σε καµία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό µικρότερο του 95% του 

συνολικά προβλεπόµενου στην ∆ιακήρυξη. 

2. Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόµενων 

υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόµενο στην ∆ιακήρυξη, σε καµία όµως περίπτωση σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του  10%. 

1.17.2 ∆ικαίωµα Ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Ε∆∆ΑΠ, διατηρεί το δικαίωµα: 

� να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού, 

� να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή 

µη των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, 

� να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ. 

1.17.3 Κατακύρωση  και Υπογραφή Σύµβασης  

1.17.3.1 Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Ε∆∆ΑΠ, και ανακοινώνεται µε 

έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Η Ε∆∆ΑΠ µε γνωµοδότησή της µπορεί 

να: 

� προτείνει µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

� προτείνει µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία 

της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 

της Υπηρεσίας. 
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� προτείνει µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/07. 

� προτείνει οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

o όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το έργο λόγω διακοπής ή περιορισµού της 

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το έργο. 

o όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

1.17.3.2 Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης    

Στον διαγωνιζόµενο στον οποίο έγινε κατακύρωση του διαγωνισµού, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

� Η προς παροχή υπηρεσία   

� Η συµβατική αµοιβή (προσφερόµενη αµοιβή υποψηφίου αναδόχου) 

� Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία 

� Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης, καθώς και σχέδιο 

σύµβασης 

� Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 

(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην 

περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας 

της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας 

των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από 

την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται 

στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται 

σχετική τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή. 
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1.17.3.3 Υπογραφή Σύµβασης 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται η σύµβαση από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη. Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται 

έκπτωτος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 

150/Α/10.07.2007). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η Ε∆∆ΑΠ µπορεί να 

αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο ή την 

επανάληψη του διαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του 

έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

1.17.4 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

1. Η  Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

2. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, 

αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

1.18 Εγγυήσεις 

1.18.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Προµήθειας, επιστρέφεται µετά την οριστική 

(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Το ύψος της θα ανέρχεται στο 5% του 

Συµβατικού Τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

 

1.19 Παράδοση – Παραλαβή 

1.19.1 Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης 

1. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) 

ηµερολογιακών µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 
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2. Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, που περιλαµβάνει και τους χρόνους 

παράδοσης των επί µέρους παραδοτέων του Έργου, εµφανίζεται στο Κεφάλαιο 3 της 

∆ιακήρυξης. 

3. Η παροχή των επιµέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται 

χρονικά, µετά από κοινή συµφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το 

συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου. 

1.19.2 Μετάθεση Χρονοδιαγράµµατος 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος 

του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστηµα 

τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών και στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει εγκαίρως 

τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράµµατος ως προς τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα. 

2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, στην 

περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 

πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για 

λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και 

λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, 

είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 

 

1.20 Τρόπος Πληρωµής 

1.20.1 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται, κατ’ επιλογή του 

Προσφέροντα, µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

Ι. Το 100% του Συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική παραλαβή. 

ΙΙ. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συµβατικής 

αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) (ε την υπογραφή της Σύµβασης. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της 

καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του 

ΥΠΟΙΟ βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 Ν.2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής ισχύος από την ηµέρα έκδοσής της µέχρι και δύο µήνες µετά την 

οριστική παραλαβή του έργου. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που 
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αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, συµψηφίζεται κατά την 

εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος. 

� Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (15%) της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α µε την υπογραφή 

του πρωτοκόλλου παραλαβής του πρώτου (Α’) Παραδοτέου. 

� Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (15%) της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. µε την έκδοση του 

πρωτοκόλλου παραλαβής του δευτέρου (Β’) Παραδοτέου. 

� Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (15%) της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. µε την έκδοση του 

πρωτοκόλλου παραλαβής του τρίτου (Γ’) Παραδοτέου. 

� Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (15%) της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. µε την έκδοση του 

πρωτοκόλλου παραλαβής του τέταρτου (∆’) Παραδοτέου. 

� Εξόφληση του υπολοίπου δεκαπέντε τοις εκατό (25%) του συµβατικού τιµήµατος µε 

Φ.Π.Α µετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής του Έργου. 

Η συµβατική αξία που αναφέρεται ανωτέρω ισούται µε την οικονοµική προσφορά του 

Αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη 

ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία 

κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα 

παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες 

κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα τιµολόγια του Αναδόχου για τις αµοιβές του θα 

είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αµοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 

1.21 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να 

εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της 

επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, 

µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής 

που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη 

εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 
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1.22 Υπεργολαβία 

1.  Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που 

έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην 

προσφορά του τµήµα του Έργου. 

2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και 

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις 

ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον ο 

νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της Σύµβασης. 

5. Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και 

η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε έγγραφη 

τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος 

ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 

Σύµβασης. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά 

την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, 

ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι 

απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

7. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

1.23 Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας  

1. Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση της Σύµβασης,  όπως διαγράµµατα σχέδια, προδιαγραφές κλπ. είναι 

εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, 

µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
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εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους 

από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

1.24 Εµπιστευτικότητα 

1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 

την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 

οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το 

προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την 

ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής 

του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν θετικής ή 

αποθετικής ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και 

την παράλειψή της στο µέλλον. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς 

την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε 

δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 

και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη 

γραπτή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΠΠΕ και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν 

ή από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 

µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 

κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή 

εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

1.25 Ανωτέρα Βία 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 

2. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
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απαντήσει εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του 

Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή 

του αιτήµατος. 

1.26 Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις 

προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

ii. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 

της Αναθέτουσας Αρχής  

iii. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

iv. εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

του επαγγέλµατός του. 

2. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 

µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 

κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 

αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε 

τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας 

προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο 

ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

3. Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

i. Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που  

επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

ii. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 

εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς 

και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να 

µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 
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iii. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 

αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι 

οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

4. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι 

του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα 

µε  την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων 

και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 

που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για 

κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που 

αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς 

εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

8. Το συντοµότερο δυνατό µετά από την έκπτωση του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να ορίσει νέο Ανάδοχο είτε κάνοντας χρήση της λίστας επιλαχόντων που θα 

προκύψει από τον παρόντα διαγωνισµό, είτε αναθέτοντας το έργο σε οποιονδήποτε άλλο 

ενδιαφερόµενο Υποψήφιο ανάδοχο µέσω της διαδικασίας «µε διαπραγµάτευση» όπως 

προβλέπεται από τον Κανονισµό. 
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2. Οδηγίες σύνταξης τεχνικής & οικονοµικής προσφοράς 

2.1 Τεχνική Προσφορά 

2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει, µε ποινή αποκλεισµού, τουλάχιστον τα παρακάτω: 

� Περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης του Έργου που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην 

οποία, θα πρέπει να αναλύεται η κάθε επιµέρους φάση - στάδιο 

� Περιγραφή της Μεθοδολογίας Υλοποίησης 

� Περιγραφή του Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης του έργου των επιµέρους εργασιών  

� Συνολική παρουσίαση της οµάδας έργου µε αναφορά στα άτοµα που θα τη στελεχώσουν, 

το προφίλ και το ρόλο τους, το εύρος εµπλοκής τους στην υλοποίηση του έργου και τα 

ειδικά καθήκοντα που κατά περίπτωση αναλαµβάνουν. 

� Σχετική εµπειρία της Οµάδας Έργου του υποψήφιου αναδόχου καθώς και οποιοδήποτε 

επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και 

απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα 

αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

2.1.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Προκείµενου να εκτιµηθεί η εµπειρία, οι γνώσεις, η αποτελεσµατικότητα και η αξιοπιστία του 

σχετικά µε την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών, κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

υποβάλλει φάκελο µε τις εξής ενότητες: 

� «Μεθοδολογία», που θα πρέπει να περιέχει στοιχεία: 

o Για την τεκµηρίωση της ολοκληρωµένης αντίληψης του υποψήφιου αναδόχου για το 

έργο, το περιβάλλον του και τις ειδικές απαιτήσεις αυτού. 

o Για την τεκµηρίωση της επάρκειας της προτεινόµενης µεθοδολογίας υλοποίησης του 

έργου, το περιβάλλον του και τις ειδικές απαιτήσεις αυτού 

o Για την οργάνωση, περιγραφή και ανάλυση του έργου σε φάσεις και εργασίες 

o Για το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και τον προγραµµατισµό ολοκλήρωσης 

επιµέρους παραδοτέων. 
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o Οποιαδήποτε επιπλέον τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 

διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.  

� «Οµάδα Έργου», που θα πρέπει να περιέχει στοιχεία σχετικά µε την σύνθεση και την 

εµπειρία της Οµάδας Έργου. Αναλυτικότερα θα περιλαµβάνει: 

o τα βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών του υποψήφιου Ανάδοχου που προτείνεται 

να στελεχώσουν την Οµάδα Έργου, 

o περιγραφή της σχετικής εµπειρίας της Οµάδας Έργου σε θέµατα που συνδέονται µε το 

αντικείµενο του έργου. Η εµπειρία, εκτός των άλλων, πρέπει να αναφέρεται κυρίως σε 

έργα:  

� στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού σε µεγάλους δηµόσιους ή / και 

ιδιωτικούς φορείς και οργανισµούς, καθώς και σε έργα σχεδιασµού, υποστήριξης 

της παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων που υλοποιούνται από δηµόσιους φορείς  

� παροχής υπηρεσιών Εµπειρογνώµονα - Συµβούλου Υποστήριξης στο πλαίσιο του 

σχεδιασµού και αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραµµάτων της 3ης 

Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 σε επίπεδο Περιφερειών, Υπουργείων, ΟΤΑ 

κλπ. 

� παροχής Εξειδικευµένων Συµβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη 

δηµόσιων φορέων στην Υλοποίηση Έργων ενταγµένων σε Προγράµµατα της 3ης 

Προγραµµατικής Περιόδου 2000-2006 και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τις Αποφάσεις Ένταξης των Έργων αυτών 

� διερεύνησης των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης έργων ΟΤΑ από ΠΕΠ και λοιπές 

πήγες χρηµατοδότησης. 

� Οργάνωση και λειτουργία ∆οµών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Οµάδα Έργου – Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωµένη 

πρόταση για το σχήµα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το 

προσωπικό που θα διαθέσει (οµάδα έργου), µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του 

χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την 

έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ). 

Στην καταγραφή  της οµάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συµπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του 

έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την 
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απευθείας επικοινωνία µε το Φορέα, το συντονισµό των εργασιών και την διευθέτηση 

ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του έργου. 

Για κάθε µέλος της οµάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο 

έργο, το αντικείµενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης (πίνακας ανθρωποµηνών συνολικά) 

κλπ, ενώ σε κατάλληλο σηµείο της προσφοράς θα παρατίθεται σύντοµο  βιογραφικό 

σηµείωµα. 

Υπεύθυνος Έργου 

Για τον Υπεύθυνο Έργου θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά µε λεπτοµερή στοιχεία, τίτλους 

σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα, τις µέχρι σήµερα δραστηριότητές του. Επίσης θα 

πρέπει να δηλώνεται ο Αναπληρωτής του Υπεύθυνου Έργου. 

Στελέχη Οµάδας Έργου 

Να γίνει αναλυτική αναφορά στα στελέχη του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Έργο, 

στην εµπειρία και τους τίτλους σπουδών. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο θα 

αναφέρονται ονοµαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία: 

� Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα στα οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε οι τίτλοι 

σπουδών και να προκύπτει η εξειδίκευση και η εµπειρία των στελεχών σε παρόµοια έργα.  

� Θέση στο οργανωτικό σχήµα του Έργου (π.χ. Υπεύθυνος Έργου, µέλος Οµάδας Έργου). 

� Χρόνος απασχόλησης στο Έργο. 

� Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που 

συµµετέχουν στην οµάδα του έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

µέλους 

Θέση στην 

οµάδα έργου 

Αρµοδιότητες / 

καθήκοντα 

Απασχόληση στο έργο σε 

ανθρωποµήνες 

     

Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόµενα µέλη των οµάδων δεν είναι µόνιµα στελέχη 

του υποψηφίου Αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται 

από υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη 

διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού, ενώ εάν 

είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι 

τελούν εν γνώσει της προαναφερόµενης συνεργασίας. 
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2.2 Οικονοµική Προσφορά 

Η οικονοµική προσφορά κάθε Προσφέροντος θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τον ακόλουθο 

Πίνακα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
   

Η οικονοµική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται από το Νόµιµο Εκπρόσωπο της 

επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτηµένο άτοµο, ή από το διαχειριστή, ή σε περίπτωση Ένωσης / 

Κοινοπραξίας από το νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα µέλη της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας.  



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης» 

 

 

Αριθ. Πρωτ. ∆ιακήρυξης :  15894-23/9/2009                                                             σελ. 43/59 

   

3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.1  Γενικά 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υποστήριξης του ∆ήµου Χαλανδρίου ως δικαιούχος για την 

υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων (δεν περιλαµβάνονται πράξεις υποδοµών – 

τεχνικά έργα) της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. 

3.2 Περιγραφή του έργου 

Το έργο θα προχωρήσει στην παροχή τεχνικής, επιστηµονικής και διοικητικής στήριξης και 

συνδροµής στις υπηρεσίες και στους εποπτευόµενους φορείς του ∆ήµου  Χαλανδρίου, στη 

φάση του προγραµµατισµού και προετοιµασίας (ωρίµανση) συγχρηµατοδοτούµενων έργων 

(δεν περιλαµβάνονται πράξεις υποδοµών – τεχνικά έργα). 

Ο σύµβουλος υποστήριξης στη φάση προγραµµατισµού των έργων υποστηρίζει της υπηρεσίες 

του ∆ήµου Χαλανδρίου στα εξής: 

� Ανίχνευση αναγκών και αξιολόγηση ιεράρχησης 

� Αξιοποίηση και επεξεργασία υφιστάµενων προτάσεων έργων 

� Παρακολούθηση προσκλήσεων και κατάρτιση προγράµµατος για την υποβολή προτάσεων 

για ένταξη έργων σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα, σε προγράµµατα εδαφικής 

συνεργασίας και σε άλλα συγχρηµατοδοτούµενα από ΕΕ 

� Σύνταξη συνοπτικών τεχνικών δελτίων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του 

∆ήµου Χαλανδρίου µε σκοπό την ένταξής τους σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

o Περιγραφή φυσικού αντικειµένου έργου / υποέργου 

o Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου / υποέργου 

o Προτεινόµενος Π/Υ προς έγκριση χρηµατοδότησης και εναλλακτικές πηγές 

χρηµατοδότησης  

o Προσδιορισµός ενεργειών ωρίµανσης του έργου / υποέργου (παρούσα κατάσταση 

ωριµότητας, διοικητικές ή άλλες απαιτούµενες ενέργειες ωρίµανσης από τον ∆ήµο 

Χαλανδρίου) 

� Συµπλήρωση 5 τεχνικών δελτίων έργων και υποέργων 1ης ιεράρχησης του ∆ήµου 

Χαλανδρίου (σύνταξη απαιτούµενων προτύπων προκηρύξεων και λοιπού υποστηρικτικού 

υλικού) 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα πέντε  (5) ηµερολογιακών 

µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 
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ΦΑΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ):  

α/α ΦΑΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
Μήνας κατάθεσης 

από έναρξη 

1. 
 Ανίχνευση Αναγκών και Αξιολόγηση 

ιεράρχησής τους 
1 µήνας 

Πίνακας Προτεινόµενων 

Παρεµβάσεων/ Έργων 
1ος µήνας 

2. 

Προσδιορισµός ενεργειών ωρίµανσης 

των Προτεινόµενων Έργων/ 

Παρεµβάσεων 

1 µήνας 

Σχέδιο Ενεργειών Ωρίµανσης 

Προτεινόµενων Παρεµβάσεων/ 

Έργων (κατά περίπτωση) 

2ος µήνας 

3. 
Σύνταξη συνοπτικών Τεχνικών ∆ελτίων 

Προτεινόµενων Έργων/ Παρεµβάσεων 
1 µήνας 

Συνοπτικά Τεχνικά ∆ελτία 

Προτεινόµενων Παρεµβάσεων/ 

Έργων  

3ος µήνας 

4. 
Ενηµέρωση του ∆ήµου για τις 

προσκλήσεις συγχρηµατοδότησης έργων 
5 µήνες 

2 Ενηµερωτικά ∆ελτία 

(Τυποποιηµένα) 

Σχέδιο ∆ράσης Υποβολής των 

Τεχνικών ∆ελτίων Φάσης 3 

3ος, 5ος µήνας 

5. 
Συµπλήρωση 5 τεχνικών δελτίων έργων 

και υποέργων 1ης ιεράρχησης του ∆ήµου 
2 µήνες 

Τεχνικά ∆ελτία 5 έργων και 

υποέργων και συνηµµένα 

έγγραφα 

5ος µήνας 
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4.  Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 Στοιχεία αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο την συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά για την κατακύρωση του έργου. Θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Η τιµή 

2. Η συµφωνία των προσφεροµένων παρεχόµενων υπηρεσιών µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη και η ποιότητα των 

προσφερόµενων παρεχόµενων υπηρεσιών 

3. Η προτεινόµενη µεθοδολογία (πακέτα εργασίας, επιµέρους δραστηριότητες, παραδοτέα) 

4. Η περιγραφή και ανάλυση της διοίκησης οµάδας έργου, η οργάνωση και κατανοµή ρόλων 

και εργασίας στην οµάδα εκτέλεσης της ∆ράσης 

5. Ο χρόνος παράδοσης 

 

4.2 Οµάδες αξιολόγησης - Συντελεστές Βαρύτητας 

Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονοµικών, κατατάσσονται σε δύο 

οµάδες και ορίζονται συντελεστές βαρύτητας, ως εξής: 

1. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργο, µε συντελεστή βαρύτητας 50% 

2. Οµάδα Έργου, µε  συντελεστή βαρύτητας σε ποσοστό 50% 

Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει µε βάση τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου 65% 
Α.1 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου & πληρότητα / ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών 30% 
Α.2 Προσδιορισµός & Ανάλυση Φάσεων Έργου - Οργάνωση Παραδοτέων 25% 
Α.3 Χρονοπρογραµµατισµός παρεχόµενων υπηρεσιών 10% 
Β. Οµάδα Έργου 35% 
Β.1 Προσόντα και καταλληλότητα Υπεύθυνου Έργου  15% 
Β.2 Στελέχωση Οµάδας Έργου, Προσόντα και καταλληλότητα Στελεχών 15% 
Β.3 Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Οµάδας Έργου 5% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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4.3 Βαθµολογία 

Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή 

αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και 

των δύο οµάδων. 

Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προσφοράς και, 

όταν από την διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 

τον µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της.  

Τιµή προσφοράς 
Λ  =  ------------------------------------------ 

Συνολική βαθµολογία 

Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών 

5.1  Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης : ………………………………………………………………………. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης : ……………………………… 

Προς τον ∆ήµο  Χαλανδρίου 

για λογαριασµό και υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου  

και συγκεκριµένα υπέρ του ∆ήµο  Χαλανδρίου 

Εγγύησή µας υπ’ αριθµόν ……………….για …………. ευρώ  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι Εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των  

……………… ευρώ υπέρ της εταιρίας…………..……………/ή του φορέα ………………..…..…., 

οδός…………αριθµός………..κλπ, (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών/φορέων  (1)  

  ,(2)  , κ.λ.π ατοµικά για καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης υποψηφίων Αναδόχων), για την 

συµµετοχή τους στον διενεργούµενο διαγωνισµό της…………. για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης της 

ενότητας «………» του έργου «……………» σύµφωνα µε την από ……./…/….. Προκήρυξή σας. 

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη Συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της/του/των καθ΄ολο το χρόνο ισχύος της,  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) εργάσιµες 

ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………..  

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που έχουν δοθεί (στο ∆ηµόσιο και 

ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 
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5.2 Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης : …………………………………………………………………………………. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης : …………………………….. 

Προς τον ∆ήµο  Χαλανδρίου 

για λογαριασµό και υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου  

και συγκεκριµένα υπέρ και συγκεκριµένα υπέρ του ∆ήµο  Χαλανδρίου 

Εγγύησή µας υπ’ αριθµόν ……… για ……………… ευρώ 

Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία…………… ή ο φορέας ………………ή η ένωση των  φορέων …………………, 

οδός …………………….., αριθµός…………………, ως Ανάδοχος Έργου παροχής υπηρεσιών πρόκειται να 

συνάψει µαζί σας, ως Αναθέτουσα Αρχή, σύµβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης 

του έργου «Σχεδιασµός και εφαρµογή στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης», συνολικής αξίας 80.000,00 

ευρώ, και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών του έργου, µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δηλαδή  …………….  ευρώ. 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………………………… παρέχει την απαιτούµενη Εγγύηση υπέρ του 

Αναδόχου  1)……………………2)……………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών / φορέων  (1) 

   ,(2)  , κ.λ.π ατοµικά για καθένα από αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης φορέων / Αναδόχων) 

και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενη του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες, ανεξάρτητα 

από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις του/των Αναδόχου/ων και χωρίς έρευνα του 

βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι ο Ανάδοχος παρέβη ή παρέλειψε να 

εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα 

ξεπερνά το οριζόµενο στην Εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………. 

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών µας Επιστολών που έχουν δοθεί (στο ∆ηµόσιο και 

ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  Σχέδιο Σύµβασης 

Στην Αθήνα σήµερα, στις ..../..../......, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: 

α) του ∆ήµου Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 
152-33, εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Γρηγόρη Επαµ. Ζαφειρόπουλο και στο 
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου, 

β) της εταιρείας/ΕΝΩΣΗΣ µε την επωνυµία «........................................» µε διακριτικό 
τίτλο «................................» η οποία εδρεύει .........................., στην οδό 
..........................,, αρ. ..., Τ.Κ. .........., µε Α.Φ.Μ. ....................., ∆.Ο.Υ. 
.......................... και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
............................................................ , 

που θα αποκαλείται στο εξής "ο Ανάδοχος" και έχοντας υπόψη: 

Σε συνέχεια του ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε την 
......./2009 Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την 
υπ’αριθµ ......../2009  απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής , η οποία και κοινοποιήθηκε στον 
Ανάδοχο µε τον αρ.πρωτ. ........./ ............,  ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του 
έργου «Ανάπτυξη και εφαρµογή στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ∆ήµου Χαλανδρίου», 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης. 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 
ή την Οµάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου. 

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

Έργο: Οι ενέργειες στήριξης της καλλιτεχνικής παραγωγής και προβολής του κοινού 
πολιτιστικού αποθέµατος. 

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

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 

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

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη Σύµβαση και ξεκινά από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 

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

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

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

Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Έργου.  
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Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείµενο του έργου «Σχεδιασµός και εφαρµογή στρατηγικού σχεδίου 
ανάπτυξης» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό τεύχος διακήρυξης και στην Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου. 

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και 
όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην απόφαση κατακύρωσης του έργου 
στον ανάδοχο, στο τεύχος της διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
∆ιοικητικές εντολές) γίνεται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοµοιοτυπικά  ή και 
ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:   ∆ήµος Χαλανδρίου 

Τµήµα ................. 

Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου  

Ταχ.κωδ 152-33 Χαλάνδρι 

Τηλ. .....................   φαξ  .............. 

Για τον Ανάδοχο:   ……………………………… 

Ταχ.κωδ.:…………… – ΠΟΛΗ  …………….. 

Τηλ………………..   fax: …………………… 

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

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

Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

66..11  Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό 
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την 
παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 
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Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

66..22  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Ανάδοχος οφείλει να µην ανακοινώνει σε 
κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν 
σ' αυτόν κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε 
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του 
Αναδόχου. 

Άρθρο 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

77..11  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται 
να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα ή 
προµηθευτή της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

77..22  Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

Άρθρο 8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

88..11  Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους 
που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόµενο τµήµα. 

88..22  Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

88..33  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του 
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

88..44  Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του µε αυτόν, µόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης και εγκριθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενηµερώνει προηγουµένως την 
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο 
που θα εκτελέσει, µαζί µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη συνδροµής στο 
πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Η χρησιµοποίηση 
υπεργολάβου θα πρέπει να δηλώνεται στη προσφορά.  

88..55  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά 
την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι 
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

88..66  Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση 
της Σύµβασης. 

Άρθρο 9. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1100..11  Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 
σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και 
δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται 
προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου. 

1100..22  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε 
την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης. 

Άρθρο 11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1111..11  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους 
χώρους υλοποίησης του έργου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και σε περίπτωση που 
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της Σύµβασης και εκτός εργασίµων 
ηµερών και ωρών. 

1111..22  Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηµερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 

1111..33  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη 
υπάρχουσες υποδοµές της που έχουν συνάφεια µε το Έργο. 

Άρθρο 12. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 
εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση 
των συµβατικών υποχρεώσεών του. 

Άρθρο 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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

Άρθρο 14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει 
το 5% της Συµβατικής Τιµής συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο της συµβατικής 
ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής κατά δύο (2) µήνες τουλάχιστον και επιστρέφεται µετά 
την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
συµβαλλοµένους.  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών 
αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
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1155..11  Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύµβασης, µέχρι την ηµεροµηνία 
οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε 
πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

1155..22  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 
ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού. 

Άρθρο 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1166..11  Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την 
εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, 
σχεδίων, υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του, η οποία 
αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά. 

1166..22  Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία που 
ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 
συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

1166..33  Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το 
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους 
του αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Άρθρο 17. ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτοµερές Σχέδιο Υλοποίησης του 
Έργου, στο οποίο θα εµφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγµατικές 
ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης τους. 

Άρθρο 18. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης 
και διαρκεί πέντε (5) Μήνες. 

Το χρονοδιάγραµµα που εµφανίζεται σε Παράρτηµα της Σύµβασης απεικονίζει την προθεσµία 
του Έργου και κάθε επί µέρους τµήµατός του, µε την επιφύλαξη των εποµένων άρθρων. 

Άρθρο 19. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1199..11  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του 
χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή 
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και στις 
περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την 
αναθεώρηση του προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης, ως προς τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. 

1199..22  Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί 
ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για 
λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 20 ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει 
τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα µετάθεσης της 
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προθεσµίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοµερή 
στοιχεία του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί αµέσως δυνατή η εξέτασή του. 

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

1199..33  Μετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης επί µέρους δραστηριοτήτων της Σύµβασης είναι 
δυνατό να εγκριθεί, µε την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που 
ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσµεύεται, µε την αίτησή 
του, ότι η µετάθεση της εκτέλεσης των επιµέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το 
συνολικό χρονοδιάγραµµα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, µε την ικανοποίηση 
του αιτήµατος µετάθεσης δεν καθίσταται δυσµενέστερο το πλαίσιο των σχετικών µε τις 
διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

1199..44  Οι µεταθέσεις της προθεσµίας ή των προθεσµιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται 
κυρώσεις. 

Άρθρο 20. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2200..11  Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή µέρος του Έργου εντός της προθεσµίας ή 
των προθεσµιών που ορίζονται στη Σύµβαση, όπως τυχόν έχουν µετατεθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 19, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα 
δικαιώµατα που της παρέχει η Σύµβαση, πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο. 

2200..22  Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόµενη Συµβατική 
Αποζηµίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συµβατικής Τιµής, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 

β) να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

Άρθρο 21. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από αρµόδια ΕΠΠΕ η οποία θα συσταθεί 
στο ∆ήµο. Η παρακολούθηση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλµατα, 
ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου και τα οποία 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναµορφώσει σύµφωνα µε τα άρθρα της παρούσας σύµβασης, 
έστω και εάν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου. 

Άρθρο 22: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παράδοση των επιµέρους παραδοτέων του έργου θα γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 
της παρούσης. Τα παραδοτέα θα παραληφθούν µε την σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παράδοσης και Παραλαβής. Η ΕΠΠΕ που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης, εάν δεν 
διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναµίες, οφείλει να συντάξει το Πρωτόκολλο αυτό σε 
προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παράδοση του εκάστοτε παραδοτέου. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναµίες η ΕΠΠΕ θα προβεί 
στην προσωρινή παραλαβή της παρεχόµενης υπηρεσίας, συντάσσοντας Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παράδοσης και Παραλαβής, στο οποίο θα διατυπώνεται το εµπρόθεσµο ή µη, 
καθώς επίσης και οι διαπιστωθείσες ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναµίες. 

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παράδοσης και Παραλαβής ανακοινώνεται µε συστηµένη 
επιστολή στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παράδοση του εκάστοτε 
παραδοτέου.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
παραλαβής του ανωτέρου Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παράδοσης και Παραλαβής, να 
συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αναµορφώνοντας και παραδίδοντας τα 
απαιτούµενα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείµενο. 

Μετά το πέρας της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου και εφόσον έχουν 
αποκατασταθεί οι ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναµίες, η ΕΠΠΕ υποχρεούται να προβεί εντός 
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών στην οριστική παραλαβή του πλήρους πλέον παραδοτέου, 
συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής, κάνοντας ρητή 
µνεία και του εµπρόθεσµου των ενεργειών του Αναδόχου. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της 
ΕΠΠΕ, η τελευταία συντάσσει Πρωτόκολλο µη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτοµερώς τους 
λόγους της µη παραλαβής. 

Το εµπρόθεσµο ή µη της παράδοσης και συµµορφώσεως του Αναδόχου προς τις 
παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ, κρίνεται αποκλειστικά από το χρόνο παράδοσης ή των βελτιώσεων 
αυτού. Ο χρόνος παράδοσης, τόσο των αρχικών όσο και των τυχόν αναµορφώσεων, 
αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ηµεροµηνία καταχώρησής τους ως εισερχοµένων στο 
βιβλίο πρωτοκόλλου της οικείας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιµεληθεί της 
καταχωρήσεως αυτής. 

Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συµβατική λήξη του έργου είναι 
δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της 
παρεχόµενης υπηρεσίας, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναµία τήρησης του 
συµφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται προς την ΕΠΠΕ , η οποία πρέπει να 
αποφασίσει επ’ αυτής πριν από το χρόνο λήξης της σύµβασης, κοινοποιώντας την απόφασή 
της στον Εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 23: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2233..11  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα 
πλαίσια της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να 
συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στην παρούσα Σύµβαση. 

2233..22  Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση 
από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των 
προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση και ο 
τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την περίπτωση.  

Άρθρο 24. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2244..11  Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως φωτογραφίες, χάρτες, διαγράµµατα, 
σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει 
όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για 
σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

2244..22  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη ή 
πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων 
προσώπων, που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η 
Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων 
τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
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Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως 
και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του 
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα 
κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και 
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη 
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

Άρθρο 25. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε 
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 
αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόµοιων έργων, θα πληροί όλες τις 
ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε 
ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, 
ελαττωµατικά υλικά ελλιπή παραδοτέα) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, 
λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην ∆ιακήρυξη και 
στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

Άρθρο 26. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2266..11  Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο 
τα αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και 
συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του 
Έργου έξοδα, όπως: 

α) τα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαµετακόµισης, 
παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρµολόγησης ή/και της 
θέσης σε λειτουργία των προµηθευόµενων µε τη Σύµβαση προϊόντων.  

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

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

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

2266..22  Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, 
γραπτή αίτηση πληρωµής καθώς και αναλυτική κατάσταση, µαζί µε αποδείξεις, τιµολόγια, 
παραστατικά πληρωµών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει 
να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

2266..33  Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων. 

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

Άρθρο 27. ΤΙΜΗΜΑ 

2277..11  Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 
ποσό των ………………………………………… ευρώ (…..,..€). 
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2277..22  Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής Τιµής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 28. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται, κατ’ επιλογή του 

Προσφέροντα, µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

Ι. Το 100% του Συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική παραλαβή. 

ΙΙ. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συµβατικής 

αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) (ε την υπογραφή της Σύµβασης. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της 

καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του 

ΥΠΟΙΟ βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 Ν.2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής ισχύος από την ηµέρα έκδοσής της µέχρι και δύο µήνες µετά την 

οριστική παραλαβή του έργου. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που 

αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, συµψηφίζεται κατά την 

εξόφληση του συµβατικού τιµήµατος. 

� Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (15%) της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α µε την υπογραφή 

του πρωτοκόλλου παραλαβής του πρώτου (Α’) Παραδοτέου. 

� Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (15%) της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. µε την έκδοση του 

πρωτοκόλλου παραλαβής του δευτέρου (Β’) Παραδοτέου. 

� Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (15%) της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. µε την έκδοση του 

πρωτοκόλλου παραλαβής του τρίτου (Γ’) Παραδοτέου. 

� Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (15%) της συµβατικής αξίας µε Φ.Π.Α. µε την έκδοση του 

πρωτοκόλλου παραλαβής του τέταρτου (∆’) Παραδοτέου. 

� Εξόφληση του υπολοίπου δεκαπέντε τοις εκατό (25%) του συµβατικού τιµήµατος µε 

Φ.Π.Α µετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής του Έργου. 

Η συµβατική αξία που αναφέρεται ανωτέρω ισούται µε την οικονοµική προσφορά του 

Αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη 

ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία 

κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα 

παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες 

κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα τιµολόγια του Αναδόχου για τις αµοιβές του θα 

είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αµοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 

Άρθρο 29. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 
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Η πληρωµή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ µέρους του Αναδόχου 
όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τµηµάτων ή 
µερών του Έργου και από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή τµήµατος ή µέρους 
του Έργου εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 30. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

3300..11  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 
οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών 
προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 
όρο της παρούσας σύµβασης. 

Σε περίπτωση έκπτωσης αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει µέρος ή το σύνολο των ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 34, του Π.∆. 118/07. 

3300..22  Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας 
προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

3300..33  Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που  
επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

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

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

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 
την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 
κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

3300..44  Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύµφωνα µε  την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

3300..55  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που 
δεν έχει ακόµα πληρώσει.  

3300..66  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση 
για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού της Συµβατικής Τιµής που αντιστοιχεί 
στην αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της 
Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

Άρθρο 31. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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3311..11  Ο Ανάδοχος µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή τριάντα (30) ηµέρες πριν, εφόσον αυτή µεταθέτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 
Έργου για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόµενου στη Σύµβαση, για 
λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύµβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 

3311..22  Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζηµιώνει τον 
προµηθευτή για κάθε απώλεια ή ζηµία που έχει ενδεχοµένως υποστεί. 

Άρθρο 32. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

3322..11  Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. 

3322..22  Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 
σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 
(20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο 
άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

Άρθρο 33. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

3333..11  Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

3333..22  Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους 
σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

3333..33  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα σε 
χρονική προθεσµία 2 µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 
Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Η παρούσα σύµβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το κάθε συµβαλλόµενο µέρος 
έλαβε από δύο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον  

∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

Για ................... 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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