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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 2275/23-05-2013 

 

 

  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

του Υποέργου 2 µε τίτλο: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ» 

στο πλαίσιο της Πράξης  

«Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε 
παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από 

τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό»  

(Κωδ. MIS 446783) 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 

Άξονας Προτεραιότητας 13: 

«Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη 

πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του 

πληθυσµού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»  



 

 

 

 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηµατοδότηση 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

   Σελίδα 2 από 81 

 

 

ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ / 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" 

Αθήνα, 27/02/2014 

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Μεσογείων 24, Αθήνα Αρ. Πρωτ. 344 
Ταχ. Κώδικας : 11527  
Τηλέφωνο : 210 7726814  
Fax : 210 7799646  
E-mail : fkp@otenet.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.anoixtiagalia.gr/  

 

ΘΕΜΑ: Ανοικτός Τακτικός ∆ιαγωνισµός για την υλοποίηση του Υποέργου 2 µε 
τίτλο «Παροχή υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας 
υλοποίησης των εκστρατειών», στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες 
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών 
περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό» 

 
Κριτήριο  

κατακύρωσης 
Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης στον 
Ηµερήσιο τύπο 

Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στο 

ΦΕΚ 
Η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά 
25/02/2014 28/02/2014 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του έργου: 200.850,00 Ευρώ,  

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ 163.292,68 Ευρώ). 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το καταστατικό της Ανοιχτής Αγκαλιάς 
2. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Ανοιχτής Αγκαλιάς  
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 

4. Του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
και κυρίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στην παρούσα 

5. Του Ν. 3614/3.12.2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-20013 (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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6. Το Αρ. 21 του Ν.4111 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) 
7. Του Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις 

8. Τη µε αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», (Κωδικός 
CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει. 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ1502/8.12.2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο: «Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ 4088/18/6/2008 όµοια Απόφαση, βάσει του 

άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική 

Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/τεύχος υπαλ. 

Ειδικών Θέσεων & Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµ. & Ευρ. ∆ηµόσιου 

Τοµέα\30.6.2008) 

11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί 

εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην 

«Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη ∆΄ 

Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 9.14206/οικ.6.1967 (ΦΕΚ Β 1694/17-08-2009). 

12. Τη µε αρ. πρωτ. 136/14-01-2013 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 – 2013, για την υποβολή προτάσεων 

στην κατηγορία παρεµβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

του πληθυσµού».  

13. Τη µε αρ. πρωτ. 52/06-03-2013 Αίτηση Χρηµατοδότησης της Ανοιχτής Αγκαλιάς 

για τη χρηµατοδότηση της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της 

Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη 

φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό» 

14. Τη µε αρ. πρωτ. 2275/23-05-2013 απόφαση ένταξης της Πράξης «Εκστρατείες 

Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών 

που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας, 

Ανάπτυξη πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας 

του πληθυσµού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού 2007 – 2013» και την 1η τροποποίηση αυτής. 

15. Τη διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την παρούσα Προκήρυξη. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ανοικτό τακτικό διαγωνισµό, για την υλοποίηση του Υποέργου 2 µε τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας υλοποίησης των 
εκστρατειών» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της 
Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και 
τον κοινωνικό αποκλεισµό», προϋπολογισµού διακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα 
ευρώ (200.850,00 ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε έγγραφες και σφραγισµένες 
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και 
σίτισης της 25µελούς οµάδας υλοποίησης των εκστρατειών πρόληψης και προαγωγής 
της υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια 
ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών 
από την τελευταία ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ 
(Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων) και στον ηµερήσιο τύπο. 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

           ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ     ΩΡΑ 

Η έδρα της Ανοιχτής Αγκαλιάς, 
Μεσογείων 24 – Τ.Κ. 11527 Αθήνα 

31/03/2014 ∆ευτέρα 12:00 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.  

Αντικείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας υλοποίησης των 
εκστρατειών, για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά  

β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

γ. Συνεταιρισµοί 

που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συµµετοχής, 
Τραπέζης ή άλλου πιστωτικού ιδρύµατος, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 10.042,50 ευρώ. Η εγγύηση συµµετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει 
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το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, κατά την υπογραφή της 
σύµβασης για την καλή εκτέλεση της προµήθειας. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 

ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  

ΜΕΡΟΣ Β’ : «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»  

 

Η Πρόεδρος της Ανοιχτής Αγκαλιάς 

 

 

                    Γιολάντα Βλάχου 
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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής - "Ανοιχτή 
Αγκαλιά" 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  «Παροχή υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης 
της οµάδας υλοποίησης των εκστρατειών» στο πλαίσιο 
της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της 
Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που 
πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό» 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση παροχής υπηρεσιών 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 63516000-9 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής - "Ανοιχτή 
Αγκαλιά" 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός τακτικός διαγωνισµός σε Ευρώ µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 200.850,00 Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: 163.292,68  Ευρώ. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-
2013 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

∆εκαοκτώ (18) µήνες  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

20/03/2014 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31/03/2014, ώρα 12:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έδρα της αναθέτουσας αρχής: Μεσογείων 24, 115 27 
Αθήνα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

31/03/2014, ώρα 12:00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 9 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 10 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................... 10 
1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ................................................................................................................. 10 
1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .................................................................. 12 

1.3.1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ................................................................................. 12 
1.3.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ............................................................................ 12 

1.4 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ 
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1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το σωµατείο «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής - "Ανοιχτή Αγκαλιά"», στο εξής 
η αναθέτουσα αρχή, προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισµό, προϋπολογισµού 
δαπάνης διακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (200.850,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, για την ανάθεση του υποέργου 2 «Παροχή 

υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας υλοποίησης των 

εκστρατειών» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής 

της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη 

φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα 
Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της 
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης». Η Χρηµατοδότηση του 
Έργου γίνεται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού» από Ευρωπαϊκούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και Εθνικούς 
Πόρους.  

Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του 

αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Β «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης. 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα αρχή 

Το σωµατείο «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής - "Ανοιχτή Αγκαλιά"», που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 24, Τ.Κ. 115 27 και το οποίο προκηρύσσει τον 
διαγωνισµό αυτό.  

Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  

Η Αναθέτουσα Αρχή, ως ανωτέρω. 

Αρµόδιος υπηρεσίας διενέργειας 

Η κα. Κατερίνα Αθανασίου που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες, 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7726814, Fax: 210 7799646, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 
10:00-12:00. 

∆ιακήρυξη 
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Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί όροι, το Μέρος Β: 
Ειδικοί όροι – τεχνικές προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα Ι, II ΙΙΙ και IV. 

Έργο  

Η παροχή υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β' της παρούσης. 

Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού  

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και 
το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας 
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Προσφέρων 

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

Εκπρόσωπος 

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

Αντίκλητος 

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

Ανάδοχος 

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή, 
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

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 του έργου, η 
οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. 

Προϋπολογισµός 
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Η εκτιµώµενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
διακηρυσσόµενου έργου.  

Συµβατικό Τίµηµα 

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.  

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο και 
την παραλαβή του παραδοτέου του έργου. 

 

1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1.3.1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης 
της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του. 

1.3.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07). 

1.4 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από τα 
γραφεία της Ανοιχτής Αγκαλιάς, Μεσογείων 24 – Τ.Κ. 11527 Αθήνα, καθηµερινά, 10:00-
15:00 και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική 
(courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοσή της.  

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα 
στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της 
πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 
τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

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

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), 
από την υπηρεσία διενέργειας, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης µέχρι την 20/03/2014. 

Η αναθέτουσα αρχή θα δώσει έγκαιρα, πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, διευκρινίσεις σε όλα τα ερωτήµατα που θα ζητηθούν εγγράφως εντός του 
προαναφερθέντος διαστήµατος. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται 
εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν εξετάζονται. 

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε  όρους της διακήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της 
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις 
(3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές 
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους του αναθέτουσας αρχής. 

1.5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, είτε καταθέτοντάς 
την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο 
(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 31/03/2014 και ώρα 12:00 στην έδρα της Ανοιχτής 
Αγκαλιάς, Μεσογείων 24, Τ.Κ. 11527 Αθήνα. 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για 
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά τα 
ανωτέρω οριζόµενα ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία αυτή 
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας αρχής όπου 
γίνεται και χρονοσήµανση. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

∆ε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην 
προαναφερόµενη διεύθυνση, την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των 
προσφορών ήτοι την 31/03/2014  και ώρα 12:00. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό 
ανάθεση έργου, (παροχή υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης), που 

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 
σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε 
την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω 
χωρών 

 και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για 
την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόµενο µε 
την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, 
εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, να 
ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα στο διαγωνισµό, δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε 
περισσότερες από µία προσφορές για την υλοποίηση του έργου. 

2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 
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• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.3.1 ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.3.2 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

• Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 
43.1 του Π∆ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

• 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 

• Όσα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, τα οποία µετέχουν µε οποιοδήποτε ρόλο (ως 
µέλος ένωσης/κοινοπραξίας, ατοµικά ως υποψήφιος ανάδοχος ή ως υπεργολάβος ή 
ως εξωτερικός συνεργάτης) σε περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζόµενων. 

2.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

2.3.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι προσφέροντες, οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν υποχρεωτικά τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
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I. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2.3.4 της παρούσας  

II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισµού και στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι µέχρι την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδροµείο: 

Α: 

1. ∆εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του από τους αναφερόµενους 
στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007. 

2. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 
νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει 
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή πτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις. 

4. Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο 
ταχυδροµείο εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το 
ειδικό επάγγελµά του ((∆ιευκρίνιση: Στην υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται το 
οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη 
σύναψή της εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη 
σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

7. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον 
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, 
εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο 
Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε 
άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
Προσφοράς τους ή της κατάθεσής στης στο ταχυδροµείο:  

i. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆60/2007, ήτοι: 
Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου Β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
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Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) 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 παράνοµες δραστηριότητες 

ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

1. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα. 

2. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης 
της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης 
Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 
διαγωνισµού. 

Η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

IΙI. Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

Εφόσον ο υποψήφιος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό του, υποβάλλει µαζί 
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

ΙV. Τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος 

Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 
συγκεκριµένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί 

όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο 
κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 
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3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ ή απόφαση των εταίρων περί 
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 

4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό 
του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την 
Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 
συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 
1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και 

τις µεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 
1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, 

ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ 
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).  

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το 
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους:  
− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  
− στο ∆ιαγωνισµό 

3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 
− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 
− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή  σαφήνεια το 

µέρος του Έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει 
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση 
όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για 
την εκπλήρωση του Έργου 

4. να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκοµίζεται) κοινός 
εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή 
της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 
µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επισηµαίνεται ότι: 
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- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα  

 

Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Η ένωση/ κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλει προσφορά.  

2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην ένωση/ 
κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, 
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της ένωσης/ 
κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τότε εάν οι 
συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης/ 
κοινοπραξίας, η σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 
έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης 
των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη θα εξετασθεί από την 
αναθέτουσα αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 
της σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα 
αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

 

2.3.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε 
ποινή αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων 
συµµετοχής, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του 
φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

Α) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα  

Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (ήτοι 
2010, 2011, 2012) µεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση 
Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών 
για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
από το 300% του προϋπολογισµού του Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος, υποβάλλει Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) 
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διαχειριστικών χρήσεων, δηλαδή των ετών: 2010, 2011, 2012, σε περίπτωση που 
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών. 

 

Β) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα 
οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις 
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.   

2. Να διαθέτει πιστοποιητικό/ά που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
διαθέτει οργανωµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιηµένο από 
αναγνωρισµένο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σύµφωνα µε την πλέον 
πρόσφατη έκδοση αναγνωρισµένων Προτύπων, στην παροχή παρόµοιων 
υπηρεσιών µε το προκηρυσσόµενο έργο. 

3. Να έχει αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένη γνώση, 
σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών µετακίνησης, 
διαµονής και σίτισης. 

Το παραπάνω κριτήριο θεωρείται ότι καλύπτεται όταν στο διάστηµα των τριών 
(3) τελευταίων ετών έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έργο αντίστοιχης 
πολυπλοκότητας και προϋπολογισµού, που καλύπτει σωρευτικά τις ζητούµενες 
υπηρεσίες στο προκηρυσσόµενο έργο. 

4. Να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, να 
προβαίνει σε κρατήσεις δωµατίων σε ξενοδοχεία, να προσφέρει υπηρεσίες 
σίτισης και γενικά να παρέχει, αποδεδειγµένα, τις τουριστικές / ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες που ζητούνται µε την παρούσα διακήρυξη. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες 
προϋποθέσεις συµµετοχής µπορούν να ικανοποιούνται από τουλάχιστον έναν 
(1) από τους φορείς της ένωσης ή της κοινοπραξίας, µε την εξαίρεση της 
προϋπόθεσης σχετικά µε την ύπαρξη συστήµατος διασφάλισης ποιότητας που 
πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. 

5. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να 
φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούµενης 
εξειδίκευσης, επαγγελµατικών προσόντων και εµπειρίας. Οι ελάχιστες 
προϋποθέσεις για τη συγκρότηση της Οµάδας Έργου των υποψηφίων 
αναδόχων, είναι οι ακόλουθες: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) αποδεδειγµένη 
επαγγελµατική εµπειρία στην παροχή συναφών υπηρεσιών µε τις ζητούµενες 
στην παρούσα διακήρυξη. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τουλάχιστον πενταετή (5ετή) 
αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην παροχή συναφών υπηρεσιών µε 
τις ζητούµενες στην παρούσα διακήρυξη. 

Για την απόδειξη αυτών των προϋποθέσεων οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους στον φάκελο δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τα παρακάτω οριζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά: 
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o Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, συναφούς αντικειµένου 
Έργων παροχής υπηρεσιών, τα οποία εκτέλεσαν κατά την προηγούµενη 
τριετία, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του είδους των υπηρεσιών, του 
χρόνου παροχής, του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής του 
υποψήφιου σε αυτές. Αν οι  αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του 
∆ηµοσίου τοµέα, η παροχή θα αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα 
αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα 
εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται µε βεβαίωση ή σχετική δήλωση του 
ιδιωτικού φορέα-αποδέκτη του έργου, ή δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου. 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ (από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισµός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩ

ΣΗΣ (τύπος 

& ηµ/νία) 

         

 

o Αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον ενός έργου αντίστοιχης πολυπλοκότητας 
και προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

o Περιγραφή των χαρακτηριστικών του υποψήφιου αναδόχου και γενικές 
πληροφορίες για τη δραστηριότητα, την οργάνωση, την υλικοτεχνική υποδοµή, 
το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής 
του ζητούµενου έργου. Επίσης περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των 
παρεχόµενων από αυτόν υπηρεσιών. 

o Αντίγραφο πιστοποιητικού/ών για το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και 
πλήρες αντίγραφο των διαδικασιών ISO που αναφέρονται σε υπηρεσίες 
σχετικές µε τις ζητούµενες στο παρόν έργο. 

o Αντίγραφο νόµιµης άδειας λειτουργίας εν ισχύ από τον ΕΟΤ (έκδοσης 
τουλάχιστον από τριετίας) για τις τουριστικές / ταξιδιωτικές υπηρεσίες που 
ζητούνται µε την παρούσα διακήρυξη, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
προσφέρων είναι µέλος της ΙΑΤΑ (τουλάχιστον από τριετίας). 

o Πίνακας των Μελών της Οµάδας Έργου σύµφωνα µε το ακόλουθο 
υπόδειγµα 

Ονοµατεπώνυµο 
στελέχους 

Σχέση µε τον Ανάδοχο 
(µόνιµο στέλεχος, 

εξωτερικός συνεργάτης, 
στέλεχος υπεργολάβου) 

Θέση στην 
Οµάδα Έργου 

Αρµοδιότητες - 
Καθήκοντα 

Απασχόληση 
(σε 

ανθρωποµήνες) 

     

     

     
o Βιογραφικά σηµειώµατα (υπόδειγµα παρατίθεται στο Παράρτηµα II) των 

µελών της Οµάδας Έργου. 
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Εάν τα µέλη της οµάδας έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του προσφέροντος, 
υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ' αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει 
συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος 
έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος ∆ιαγωνισµού. Αντικατάσταση των 
µελών της οµάδας έργου κατά την διάρκεια της Σύµβασης, µπορεί να γίνει µόνο 
µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται 
λύση της Σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους 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. 

o Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 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. 

Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο 

Επωνυµία Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνία 

∆ήλωσης 

Συνεργασίας 

   

 

2.3.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει 
να καταθέσει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει 
στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω 
πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις 
ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες.  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι 
το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου 
που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή 
όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος, παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια 
επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ηµεροµηνία και ώρα που 
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ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό: 

α. να υποβληθεί στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, κατά την καταληκτική 
ηµεροµηνία της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών και µέχρι την ώρα που έχει 
καθορισθεί για την αποσφράγισή του, 

είτε 

β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί 
µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας της 
προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην υπηρεσία 
διενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη  «Να µην 
ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 

Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

- Το αντικείµενο του διαγωνισµού και του τµήµατος του έργου 

- Τα στοιχεία του αποστολέα 

Η υπηρεσία διενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο. 

Ο φάκελος  που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασε 
έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφεται στον προσφέροντα χωρίς να έχει 
αποσφραγισθεί.  

 Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
παραγράφου συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από τον διαγωνισµό. 
 

 
2.3.3.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

ΝΑΙ   
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Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής 
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 
κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   
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10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά  την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 
2.3.3.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ελλείψει αυτού ,ισοδύναµου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική η 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής η προέλευσης του 
προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής 
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ  ή. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση η ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση η ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

ΝΑΙ   
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µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 
κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη 
χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως 

ΝΑΙ   
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προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

11.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 
2.3.3.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει 
ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 
κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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13.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 
2.3.3.4 Οι συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 
κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

NAI   
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Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 
2.3.3.5 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα ή το 
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου η σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις της  χώρας εγκατάστασης τους 
και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και 
ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 
στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   
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12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 
2.3.3.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα 
µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

 

2.3.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου 
(συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι δέκα χιλιάδες 
σαράντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 10.042,50). 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό 
ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης 
να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε 
χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει 
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υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το 
σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από 
τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το 
Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει -προ 
της υπογραφής της Σύµβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να 
εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από 
τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται  έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση 
Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής µετά την 
έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 
τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού µε την κατάθεση από αυτόν της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία της απόφασης περί αποκλεισµού, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή µέσα από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο 
ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ακόµη 120 
ηµερών. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
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Οι Υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή 
µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της 
αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 
ενέργεια. 

3.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται 
σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται 
όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην οικονοµική προσφορά και θα 
διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

3.3 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου. ∆ε γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του έργου.  

3.4 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να 
περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα 
νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 
προσδιορίζονται στην παρ. 3.5.1. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα 
µέσα στον Φάκελο µε τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 3.5.2 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην 
παρ. 3.5.3 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο, 
- ένα (1) αντίγραφο, 
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD),  

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονοµική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο, 
- ένα (1) αντίγραφο, 
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD), 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Παροχή υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας 
υλοποίησης των εκστρατειών» 

στο πλαίσιο της Πράξης 

«Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και 
ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και 

τον κοινωνικό αποκλεισµό» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
- "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : __ /__ /____ 
 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου 
Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν 
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
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Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα 
και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή 
της Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε 
τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την 
υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 
ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών 
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει 
όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαµβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν 
ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόµενους θα 
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών 
την ένδειξη  «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 



 

 

 

 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηµατοδότηση 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

   Σελίδα 38 από 81 

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα 
στην ελληνική γλώσσα,  µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν 
υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην ελληνική και που µπορεί να είναι στην 
αγγλική γλώσσα.  

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις 
κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 
προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός 
παραγράφου και σελίδας.  

Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των 
προσφεροµένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
διακήρυξης.  

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της 
διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της επιτροπής, 
περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της 
αξιολόγησης. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης 
του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την 
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους 
όρους της διακήρυξης. 

3.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

3.5.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και 
τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και τα οποία προσδιορίζονται στις 
παραγράφους: 

• 2.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, 

•  2.3.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής,  

•  2.3.4 Εγγύηση Συµµετοχής. 

 

3.5.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς και συγκεκριµένα: 
I. Πρόταση µεθοδολογίας – προσέγγισης του έργου 
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II. Οργάνωση – διοίκηση του έργου 
III. Πίνακα απασχόλησης Οµάδας Έργου  
IV. Πίνακα παραδοτέων 
V. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την προσφορά του 

υποψηφίου αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

3.5.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" πρέπει να περιέχει την Οικονοµική Προσφορά 
του υποψήφιου Αναδόχου. 

Η οικονοµική προσφορά διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς 
ΦΠΑ και µε ΦΠΑ.  

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναφέρει: 

i) Την συνολική κατ’ αποκοπή αµοιβή σε ΕΥΡΩ 
ii) Τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
iii) Την συνολική κατ’ αποκοπή αµοιβή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
iv) Ότι στην ανωτέρω αµοιβή συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα που 

προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου (αµοιβές προσωπικού, εργοδοτικές 
εισφορές, δαπάνες µετακίνησης, διαµονής κλπ.). 

Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι 
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον πίνακα της οικονοµικής προσφοράς όπως 
καθορίζεται στο υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης. 

3.6 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

1. Οι τιµές των προσφορών για τις προσφερόµενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε 
Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον 
ΦΠΑ.  Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται 
εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.  

3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα 
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους 
υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς 
τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα 
κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

4. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε 
τύπο προσφερόµενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά 
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την τεχνική προσφορά και δεν αναφέρεται στην οικονοµική προσφορά ή 
αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

5. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής 
τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας. 

6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα 
αναφέρονται στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα 
είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην οικονοµική 
προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού 
τιµήµατος της προσφοράς. 

7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή 
δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα είδους ή 
υπηρεσίας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

9. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου 
ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 

10. Η συνολική τιµή προσφοράς για την υλοποίηση του έργου, χωρίς ΦΠΑ, θα 
λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

11. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
απορρίπτονται.  

12. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή. 
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Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας 
του διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την  παρακάτω διαδικασία : 

Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία καταληκτικής υποβολής προσφορών 
και µετά τη λήξη υποβολής των προσφορών. 

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα,  µε την εξής διαδικασία: 

Η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού αριθµεί, µονογράφει και 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε 
κάθε κυρίως φάκελο, τρεις σφραγισµένοι υποφάκελοι µε την ένδειξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους 
οποίους αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό  (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και µονογράφει. 
Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις σφραγισµένοι υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από 
την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραµένουν 
κλειστοί στην Υπηρεσία. 

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, αποσφραγίζεται ο φάκελος δικαιολογητικών καθώς 
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά 
φύλλο. Οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή φυλάσσονται.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

Ακολούθως η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει ως προς την 
αριθµητική πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα 
δικαιολογητικά Συµµετοχής και το περιεχόµενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση 
των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συµµετοχής µέσω της εξέτασης του 
περιεχοµένου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή γνωστοποιεί στους 
υποψήφιους Αναδόχους την απόφασή της. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί 
τις Τεχνικές Προσφορές, για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συµµετοχή στο 
διαγωνισµό (βάσει των δικαιολογητικών Συµµετοχής). Ακολούθως η Επιτροπή 
εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά 
για τις εισηγήσεις της Επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των Φακέλων 
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∆ικαιολογητικών και αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών σε µία διοικητική πράξη ως 
προβλέπεται στο αρ.21 του Ν.4111/2013, και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν 
και ο τόπος, ώρα και ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών για 
τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών 
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια 
Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται.  

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή 
συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά 
φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης, από τον οποίο 
προκύπτει ο προτεινόµενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος 
και γνωστοποιεί στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού. 

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής, Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή  σε 
κλειστές συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί µε την 
απόφαση ορισµού της. 

Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν 
γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους 
Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων 
Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική 
ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς 
αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 
φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή 
αναµετάδοσης.  

Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα 
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει 
επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την 
αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι 
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
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εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

Σηµείωση: 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
Τεχνικών και των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα, 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (cd) αυτό επιστρέφεται 
στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, 
σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών 
από την µε απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενηµέρωση. 

4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή 
θα προβεί στα παρακάτω: 
- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 
ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης 

Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη Προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = Κi / Βi 

όπου: 

Κi  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i  

Βi  η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι η προσφορά µε το 
µικρότερο Λ. 

Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 

Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τον «Πίνακα 
Κριτηρίων Αξιολόγησης» προσφορών που παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η 
βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων 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. 
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Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική 
βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών 
όλων των κριτηρίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

α/α Κριτήρια αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

1 Μεθοδολογική προσέγγιση έργου 80% 

1.1 Κατανόηση των στόχων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου.  20% 

1.2 Προτεινόµενη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου. Σαφήνεια των 
προτεινόµενων πακέτων εργασίας και αντιστοίχησή τους µε τα 
παραδοτέα του έργου.  

30% 

1.3 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των 
εργασιών, οργάνωση παραδοτέων, ετοιµότητα του Αναδόχου να 
υλοποιήσει το έργο 

30% 

2 Οµάδα Έργου  20% 

2.1 Σχήµα οργάνωσης και διοίκησης έργου 10% 

2.2 Σαφήνεια αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των µελών της οµάδας. 
Βαθµός εµπλοκής και συνολική απασχόληση των µελών της 
οµάδας 

10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

∆ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους προσφοράς 

Το κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαµβάνει το κόστος εκτέλεσης του έργου και κάθε 
άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος ανάδοχος στην οικονοµική του προσφορά. 
Για την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος 
χωρίς ΦΠΑ. 

 

Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών 
προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της διακήρυξης.  
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Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή και συγκεκριµένα 
µικρότερη του 90% της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη 
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία 
της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και µετά την παροχή της 
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού θα 
κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 
βαθµού χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που περιγράφεται ανωτέρω. 

 

∆ιαδικασία κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα  
έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο  2.3.3.  

Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προβαίνει στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
από την προαναφερόµενη έγγραφη ειδοποίηση, µονογράφονται δε από την επιτροπή 
όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

Η επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των 
εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση.  

Η επιτροπή, διαβιβάζει τα πρακτικά αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών και 
αποσφράγισης ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχή, το οποίο αποφαίνεται σχετικά για τις εισηγήσεις της Επιτροπής κατά το στάδιο 
ελέγχου των Φακέλων ∆ικαιολογητικών και αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών σε 
µία διοικητική πράξη ως προβλέπεται στο αρ.21 του Ν.4111/2013, και µε µέριµνά του 
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του για την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
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4.3  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσα 
Αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2.1. 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης 
της παρ. 2.3.1 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συµµετοχής της παρ. 2.3.2 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

9. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
στο διαγωνισµό. 

10. Προσφορά που αφορά µόνο σε µέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των 
ζητούµενων υπηρεσιών/προϊόντων. 

11. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά η οποία είναι µικρότερη από το 90% της 
προϋπολογισθείσας αξίας του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Πριν την 
απόρριψη µιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε 
την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και µετά την 
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά 
χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

12. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους 
σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη ∆ιακήρυξη), ή σε 
µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής 
Προσφοράς. 

13. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου. 

14. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη 
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Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 
στάδιο που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 

 

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 5.1 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
Προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται 
κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Επιτροπής. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού, γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται 
σε αυτόν και στους λοιπούς συµµετέχοντες. 

 

5.1.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα: 

α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού σε κάθε στάδιο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού 
ανταγωνισµού,  

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο. 

β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. 
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Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

5.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού, γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύµβαση η οποία 
ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης.  

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, 
δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την αναθέτουσα αρχή. 

Η σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη 
διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της σύµβασης, ο 
ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την αναθέτουσα αρχή. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του 
τελικού κειµένου της σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης 
συµµετοχής, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της σύµβασης 
απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής 
συµµετοχής. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας τα προβλεπόµενα 
παραστατικά και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Ο 
ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 
15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως 
αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, η υπηρεσία επιβάλλει τις 
προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.  

Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσας.  
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Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το 
σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύµβασης ) και 
πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, η οποία θα 
αποτελεί Παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. 

 

6. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η  σύµβαση διέπεται από το ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών 
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. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε 
τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  

6.2 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή 
άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, 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 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 

 

6.2.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος του έργου, είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της 
σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
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αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος του έργου, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική 
και ποιοτική) παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη 
σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί 
στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισηµαίνεται ότι ο 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της 
στην τράπεζα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί οποιοδήποτε τµήµα του 
έργου αρνηθεί να υπογράψει εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να 
εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 
συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση 
συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του δηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο 
συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού 
και γίνεται καταλογισµός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της 
οικονοµικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει 
αυτή τη λύση. 

6.3 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

6.3.1 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στο Μέρος Β. 
«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας. 

Πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου, ο ανάδοχος σε συνεργασία µε την αναθέτουσα 
αρχή θα οριστικοποιήσει και θα υποβάλει για έγκριση το οριστικό χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει. 

Η παροχή επιµέρους υπηρεσιών από τον ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται 
χρονικά, µετά από κοινή συµφωνία µε την αναθέτουσα αρχή και υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραµµα του έργου που έχει αναλάβει. 

 

6.3.2 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του 
χρονοδιαγράµµατος του υλοποίησης του έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών 
σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. 
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Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για την διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της 
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει 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 
σχετικά και ειδοποιεί γραπτώς τον ανάδοχο. 

 

6.3.3 ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Για την παράδοση και παραλαβή του έργου του αναδόχου, ισχύουν τα εξής : 

1. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου, θα γίνει στους τόπους που ορίζονται από 
την περιγραφή του έργου (Μέρος Β΄ της παρούσας).  

2. Οι παραλαβές του έργου προσδιορίζονται από τις επιµέρους προβλεπόµενες 
παραδόσεις των προϊόντων και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του.  

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση. 

Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. Σε περίπτωση 
έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν 
συµβατικό τίµηµα. 

3. Η τµηµατική παραλαβή του έργου θα γίνεται µετά το πέρας κάθε µίας από τις 11 
εκστρατείες που περιγράφονται στο Μέρος Β’ της παρούσας. Για την τµηµατική 
παραλαβή, ο Ανάδοχος θα αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή απολογιστική 
αναφορά των υπηρεσιών που παρείχε για κάθε εκστρατεία, συνοδευόµενη από τα 
αναγκαία στοιχεία τεκµηρίωσης κάθε επί µέρους παρασχεθείσας υπηρεσίας (π.χ. 
εισιτήρια, βεβαιώσεις διαµονής, βεβαιώσεις µετακίνησης κλπ.) 

4. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει, εντός ενός (1) µηνός από την 
ολοκλήρωση του έργου, από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του έργου. 

6.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, µε την ολοκλήρωση κάθε µίας από τις 
11 εκστρατείες και την παροχή από τον Ανάδοχο των ζητούµενων υπηρεσιών στο 
µέρος Β2 της παρούσης. Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε 
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την εισροή των αντίστοιχων χρηµατοδοτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής και µετά την 
παραλαβή των υπηρεσιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

6.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι το έργο που έχει αναλάβει θα 
εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της σύµβασης, θα 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφονται στη διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την αναθέτουσα 
αρχή κατά την εκτέλεση του έργου.  

6.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύµβασης επιτρέπονται εφόσον δεν αλλοιώνουν το 
φυσικό αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και 
πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, η οποία θα 
αποτελεί παράρτηµα της αρχικής σύµβασης. Τυχόν τροποποιήσεις της σύµβασης 
απαιτούν την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
του Υπουργείου Υγείας.  

6.7 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής ή 
τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του 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.  

Ο ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου του, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους 
που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το τµήµα του έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την αναθέτουσα αρχή. 
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Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και 
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, 
παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον 
ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για 
την ανάθεση της σύµβασης. 

Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή 
άδεια της αναθέτουσας αρχής. Το τµήµα το οποίο 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. 

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. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

6.8 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη 
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο 
του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην Προσφορά 
του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η 
εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 
υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους 
αντίστοιχων προσόντων µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά από 
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του 
υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα 
πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν 
όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογηµένα από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον 
Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
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στο άρθρο 2.2 της προκήρυξης, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριµένων 
πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική του κατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

6.9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας 
για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και 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 προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο 
ή τους υπεργολάβους του, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.  

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

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. 

6.10 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται 
αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του αναδόχου. 

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) ηµερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του 
αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η 
αποδοχή του αιτήµατος. 

 

6.11 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του 
Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
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Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης: 

� ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν, 
εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογηµένα στην οικονοµική Προσφορά του 
Αναδόχου 

� ποσοστό 0,02% του συµβατικού τιµήµατος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί µέρος 
του έργου,  αλλά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω 
καθυστερηµένης µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία 
εξοπλισµού/ λογισµικού. 

1. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσα Αρχή 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

3. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς 
µεταθέσεις. 

4. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων 
ή µη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του 
Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα 
επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την 
εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα 
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

6. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 
τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί 
µέσα στη συνολική προθεσµία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραµµα. Οι 
ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, 
αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω 
υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

7. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της 
Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι 
ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης.  

8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 
κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συµβατικό τίµηµα, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα του εκτελεσθέντος έργου. 

9. Οι ως άνω ρήτρες δεν µπορούν να υπερβούν το 30% του συµβατικού τιµήµατος 
του έργου, πέραν του οποίου ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε σχετική 
απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής 
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10. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση 
που ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος της , στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών 
στοιχείων της ή µειωθεί η πιστοληπτική της ικανότητα ή βρίσκεται σε αδυναµία 
πληρωµών προσωπικού, υπεργολάβων και εν γένει συνεργατών ή εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση κατά της Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση των 
δραστηριοτήτων της. 

11. Με την έκπτωση του αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται να απόσχει από τη 
διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας , έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς της που πηγάζει από την παρούσα πλην εκείνων που επιβάλλονται 
για τη  διασφάλιση του έργου. 

12. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε 
ζηµίας θετικής και αποθετικής και σε αποζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής για 
ηθική βλάβη, η οποία τεκµαίρεται αυτοδικαίως µε την έκπτωση του Αναδόχου. 
Ενδεικτικά γίνεται αποδεκτό ότι ζηµία είναι η παύση χρηµατοδότησης του έργου, 
η πιθανή υποχρέωση επιστροφής της χρηµατοδότησης που έλαβε χώρα έως την 
κατάπτωση, κάθε δαπάνη που πιθανόν απαιτεί για τη διενέργεια νέου 
διαγωνισµού, Σε περίπτωση έκπτωσης της αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του έργου, καθώς και κάθε οφειλή 
έναντι της Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας και αναστέλλει την 
καταβολή προς την Ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την 
παρούσα µέχρις εκκαθαρίσεως των, τυχόν, µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

13. Τέλος η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να θεωρήσει ότι η παράδοση µέρους του 
έργου δεν είναι σύµφωνη τις συνολικές ανάγκες υλοποίησης αυτού και να 
απαιτήσει από την ανάδοχο την επιστροφή του συµβατικού τιµήµατος που έχει 
λάβει ως την ηµέρα κηρύξεως αυτής εκπτώτου. 
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Β1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο του έργου, η Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π. υλοποιεί το Πρόγραµµα «Εκστρατείες 
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που 
πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό» κατά τα έτη 2014 και 
2015, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συνανθρώπων (παιδιών και 
ενηλίκων) που διαβιούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας και αντιµετωπίζουν – εκτός από 
δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθµιας υγείας- οικονοµικά προβλήµατα, 
διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας και ενδέχεται να βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό 
(όπως τα παιδιά µεταναστών και οι µετανάστες). 

Κύρια επιδίωξη του Φορέα αποτελεί ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση ενός 
ολοκληρωµένου πλέγµατος εκστρατειών προληπτικής ιατρικής που θα καλύπτουν ένα 
σηµαντικό εύρος της ελληνικής ακριτικής επικράτειας και η προώθηση της σηµασίας της 
πρωτογενούς πρόληψης καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση τόσο του πληθυσµού όσο 
και τοπικών και υπερτοπικών Φορέων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω 
ενεργοποίησής τους σε θέµατα και δράσεις που άπτονται της πρόληψης και της 
προαγωγής της δηµόσιας υγείας. 

Μεταξύ των κυριοτέρων επιµέρους στόχων που φιλοδοξεί να ικανοποιήσει στο µέγιστο 
δυνατό βαθµό το έργο, αξίζει να αναφερθούν οι κάτωθι: 

� Πραγµατοποίηση 7 εκστρατειών το 2014 και 4 εκστρατειών το 2015 (11 στο 
σύνολο), 

� Παρουσία σε 3 διαφορετικές Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 
Ηπείρου, και Βορείου Αιγαίου) και 6 Νοµούς (Ροδόπης, Ξάνθης, Χίου, Λέσβου, 
Ιωαννίνων και Σάµου), 

� Πραγµατοποίηση περισσότερων από 16.000 ιατρικών πράξεων  

� Παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε περισσότερα από 2.500 παιδιά 
ηλικίας από 40 ηµερών έως και 17 ετών που διαβιούν κάτω από το όριο της 
φτώχειας ή/και αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό (παιδιά µεταναστών, 
ΡΟΜΑ κ.λπ.) και σε περισσότερους από 1.500 ενήλικες (και ιδίως, ανέργους, 
ανασφάλιστους ή/και κρούσµατα κοινωνικού αποκλεισµού) κατ’ έτος , 

� Εµβολιασµός 450 παιδιών (φυµατίωση και όχι µόνο) ανασφάλιστων οικογενειών 
συνολικά 

� Αντιµετώπιση φαινοµένων αδυναµίας πρόσβασης του εξυπηρετούµενου 
πληθυσµού σε υπηρεσίες και υποδοµές πρωτοβάθµιας υγείας πρωτίστως λόγω 
έλλειψης οικονοµικής δυνατότητας και δευτερεύοντος, λόγω έλλειψης 
υποδοµών, είτε λόγω ανεπαρκούς ενηµέρωσης, 

� Έγκαιρη αναγνώριση προβληµάτων υγείας και κατάλληλη καθοδήγηση και 
δροµολόγηση περιστατικών για παροχή εξειδικευµένης ιατρικής φροντίδας, 

� Προώθηση του θεσµού και της σηµασίας της Προληπτικής Ιατρικής , 



 

 

 

 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηµατοδότηση 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

   Σελίδα 59 από 81 

� Ενίσχυση των επιπέδων συνεργασίας µε Φορείς Πρωτοβάθµιας Υγείας, το 
Υπουργείο Παιδείας και Εθνικής Άµυνας και λοιπούς Φορείς και εταίρους,, 

� Σύσφιξη των σχέσεων µε τους κατοίκους ακριτικών (ηπειρωτικών και 
νησιωτικών) περιοχών και δηµιουργία αµοιβαίων σχέσεων εµπιστοσύνης 

 

Β2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών µετακίνησης (από και 
προς τους προορισµούς των εκστρατειών, καθώς και στις περιοχές που θα γίνουν οι 
εκστρατείες), διαµονής και σίτισης της 25µελούς Οµάδας υλοποίησης των εκστρατειών. 
Οι µετακινήσεις θα αφορούν: 

• Αεροπορικά Εισιτήρια 
• Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια 
• Εσωτερικές µετακινήσεις µε Πούλµαν 
• Εσωτερικές µετακινήσεις µε ταξί 
• Αποστολή ιατροφαρµακευτικού υλικού και ιατρικών µηχανηµάτων σε 

προορισµούς / εκστρατείες που θα απαιτείται. 

Επιπρόσθετα θα παρασχεθούν: 

• Yπηρεσίες διαµονής σε ξενοδοχεία και  
• Υπηρεσίες σίτισης  

για το σύνολο των ηµερών που θα πραγµατοποιηθούν οι 11 εκστρατείες για τα 25 µέλη 
της Οµάδας. 
 
Β.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Απαιτήσεις µετακινήσεων 1 

1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Α1. Μετακίνηση 25 ατόµων/εκστρατεία µε επιστροφή2 (για χρονικό διάστηµα 18 
µηνών), όπως αποτυπώνονται ακολούθως: 

• Αθήνα - Λήµνος 
• Αθήνα - Χίος 
• Αθήνα - Λήµνος (ή Μυτιλήνη)3 

                                        
1 Η οριστική λίστα των προορισµών των εκστρατειών και άρα των προορισµών – στόχο, δύναται 
να µεταβληθεί σε µικρό βαθµό κατά την πορεία υλοποίησης του έργου, χωρίς ωστόσο να 
µεταβληθεί ούτε το πλήθος των εκστρατειών, ούτε η γεωγραφική διασπορά αυτών (3 
Περιφέρειες, 6 Νοµοί, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στην Ενότητα Β1 της παρούσας).  
2 Η επιστροφή γίνεται πάντα στον τόπο αναχώρησης 



 

 

 

 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηµατοδότηση 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

   Σελίδα 60 από 81 

Β1. Μετακίνηση 25 ατόµων/εκστρατεία χωρίς επιστροφή (για χρονικό διάστηµα 18 
µηνών), όπως αποτυπώνονται ακολούθως: 

• Μετακίνηση Αθήνα - Αλεξανδρούπολη (2 µετακινήσεις, µία εντός του 2014 και 
µία εντός του 2015) 

• Μετακίνηση Καβάλα - Αθήνα 
• Μετακίνηση Αθήνα - Σάµος 
• Μετακίνηση Ικαρία - Αθήνα 
• Μετακίνηση Καβάλα ή Σέρρες ή ∆ράµα – Αθήνα4 

Γ1. Μετακίνηση 10 ατόµων/εκστρατεία µε επιστροφή5 (για χρονικό διάστηµα 18 
µηνών), όπως αποτυπώνονται ακολούθως: 

• Αθήνα - Ιωάννινα (2 µετακινήσεις µε επιστροφή, µία εντός του 2014 και µία 
εντός του 2015) 

 

2. ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Α2. Μετακίνηση 25 ατόµων/εκστρατεία µε επιστροφή6 (για χρονικό διάστηµα 18 
µηνών), όπως αποτυπώνονται ακολούθως: 

• Αλεξανδρούπολη - Σαµοθράκη 
• Λήµνος - Αγ. Ευστράτιος 
• Χίος - Ψαρά 

Β2. Μετακίνηση 25 ατόµων/εκστρατεία χωρίς επιστροφή (για χρονικό διάστηµα 18 
µηνών), όπως αποτυπώνονται ακολούθως: 

• Σάµος - Φούρνοι 
• Φούρνοι - Ικαρία 

 

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Α3. Ενοικίαση πούλµαν για 6 ηµέρες ανά εκστρατεία, µε σκοπό τη µετακίνηση 15 
ατόµων/εκστρατεία µε πούλµαν µε επιστροφή7, όπως αποτυπώνονται ακολούθως:  

• Αθήνα – Ιωάννινα (2 µετακινήσεις µε επιστροφή, µία εντός του 2014 και µία 
εντός του 2015) 

                                                                                                                      
3 Το αν η πόλη προορισµού είναι η Λήµνος ή η Μυτιλήνη θα οριστικοποιηθεί µετά τον ακριβή 
προγραµµατισµό των εκστρατειών  
4 Η πόλη αναχώρησης (Καβάλα ή Σέρρες ή ∆ράµα) θα οριστικοποιηθεί µετά τον ακριβή 
προγραµµατισµό των εκστρατειών  
5 Η επιστροφή γίνεται πάντα στον προορισµό αναχώρησης 
6 Η επιστροφή γίνεται πάντα στον προορισµό αναχώρησης 
7 Η επιστροφή γίνεται πάντα στον προορισµό αναχώρησης 
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Β3. Ενοικίαση πούλµαν για 13 ηµέρες αθροιστικά για δύο εκστρατείες, µε σκοπό τη 
µετακίνηση 25 ατόµων/εκστρατεία µε πούλµαν χωρίς επιστροφή, όπως 
αποτυπώνονται ακολούθως:  

• Λιµάνι Αλεξανδρούπολης – προορισµός στη Θράκη και εσωτερικές µετακινήσεις 
στη Θράκη διάρκειας 7 ηµερών 

• Αλεξανδρούπολη – προορισµός στη Θράκη και εσωτερικές µετακινήσεις στη 
Θράκη διάρκειας 6 ηµερών 

Γ3. Ενοικίαση πούλµαν για 7 ηµέρες, µε σκοπό τη µετακίνηση 25 ατόµων µε πούλµαν 
εντός του νησιού της Λήµνου ή της Λέσβου, όπως αποτυπώνεται ακολούθως:  

• Εσωτερικές µετακινήσεις στη Λήµνο ή στη Λέσβο8 

∆3. Ενοικίαση πούλµαν για 6 ηµέρες, µε σκοπό τη µετακίνηση 25 ατόµων µε πούλµαν 
χωρίς επιστροφή, όπως αποτυπώνεται ακολούθως:  

• Προορισµός Θράκης – προορισµός Ανατολικής Μακεδονίας (Καβάλα, Σέρρες, 
∆ράµα) και εσωτερικές µετακινήσεις στον εν λόγω προορισµό  

 

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΞΙ 

Α4. Εσωτερικές µετακινήσεις µε ταξί για 25 άτοµα / εκστρατεία, για ένα σύνολο 11 
εκστρατειών. Οι µετακινήσεις δύναται να είναι καθηµερινές (για όλες τις ηµέρες 
παραµονής ανά προορισµό) ή σποραδικές (µετακίνηση από το αεροδρόµιο στο λιµάνι για 
παράδειγµα).  

Ενδεικτικά 

• µετακίνηση από το αεροδρόµιο προς το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης 
• µετακίνηση από το αεροδρόµιο προς το λιµάνι της Λήµνου 
• µετακίνηση από το αεροδρόµιο προς το λιµάνι της Χίου 
• εσωτερικές µετακινήσεις µε ταξί στη Σαµοθράκη 
• µετακίνηση από το αεροδρόµιο των Ιωαννίνων προς τον προορισµό – στόχο 

εντός του Νοµού Ιωαννίνων και επιστροφή στο αεροδρόµιο (*2, µία εντός του 
2014 και µία εντός του 2015) 

• µετακίνηση από το αεροδρόµιο προς το λιµάνι της Σάµου 
• εσωτερικές µετακινήσεις µε ταξί στην Ικαρία 

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αποστολή ιατροφαρµακευτικού υλικού και ιατρικών µηχανηµάτων. Συνολικά προβλέπεται 
η ανάγκη αποστολής ιατροφαρµακευτικού υλικού και ιατρικών µηχανηµάτων να 
προκύψει για 5 εκστρατείες. Η αποστολή θα γίνει από την Αθήνα προς τον προορισµό – 
στόχο και επιστροφή του εξοπλισµού στην Αθήνα.  
 

                                        
8 Η περιοχή προορισµού θα οριστικοποιηθεί µετά τον ακριβή προγραµµατισµό των εκστρατειών. 
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Απαιτήσεις διαµονής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες διαµονής 25 ατόµων, για ένα 
σύνολο 55 διανυκτερεύσεων κατ’ άτοµο στην περίοδο αναφοράς. Η διαµονή των 25 
ατόµων ανά εκστρατεία θα γίνει σε 10 δίκλινα δωµάτια µε πρωινό και 5 µονόκλινα 
δωµάτια µε πρωινό και για ένα σύνολο 11 εκστρατειών. Συνολικά, θα απαιτηθούν: 

• 275 διανυκτερεύσεις συνολικά σε µονόκλινα δωµάτια 
• 550 διανυκτερεύσεις συνολικά σε δίκλινα δωµάτια  

 

Απαιτήσεις σίτισης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες διατροφής 25 ατόµων, για ένα 
σύνολο 63 ηµερών κατ’ άτοµο, µε την παροχή 2 γευµάτων ηµερησίως (µεσηµεριανό και 
βραδινό) κατ’ άτοµο. Επιθυµητή είναι η παροχή δυνατότητας επιλογής των γευµάτων 
από τους φιλοξενούµενους 

Συνολικά θα απαιτηθούν:  

• 3.150 γεύµατα συνολικά                            

 
Β.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η παροχή των αιτούµενων υπηρεσιών αφορά µία χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) µηνών. 
Το σύνολο των 11 εκστρατειών προληπτικής ιατρικής και εποµένως το σύνολο των 
υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και διατροφής, θα παρασχεθούν εντός της εν λόγω 
περιόδου αναφοράς. Ειδικότερα, επτά (7) εκστρατείες προγραµµατίζεται να λάβουν χώρα 
εντός του 2014 και τέσσερις (4) εντός του 2015. Ο ακριβής χρονοπρογραµµατισµός θα 
οριστικοποιηθεί στην πορεία υλοποίησης του έργου, όπως και οι τελικοί προορισµοί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστηµα:______________________________________________ 

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________   

Προς: ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" 
Μεσογείων 24, Τ.Κ. 11527 Αθήνα 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ. 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθµός … ΤΚ 
………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό της….…………. για εκτέλεση του έργου «…………….» συνολικής 
αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 
να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την τράπεζα : ο χρόνος 
ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς). 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, 
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστηµα:______________________________________________ 

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________   

Προς: ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" 
Μεσογείων 24, Τ.Κ. 11527 Αθήνα 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. 
ΕΥΡΩ. 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθµός … ΤΚ 
………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης 
µε αριθµό ……….. που αφορά στο διαγωνισµό της ………………. µε αντικείµενο 
«…………………………» συνολικής αξίας ………………………… σύµφωνα µε τη µε αριθµό 
………………….. ∆ιακήρυξη σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 
να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωση σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

    
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόµενο, από τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

Έργο Εργοδότης 
Θέση και Καθήκοντα στο 

Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας 
Συνολική Τιµή 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
Τελική Τιµή µε 

ΦΠΑ (€) 

1 Αεροπορικές µετακινήσεις    

2 Ακτοπλοϊκές µετακινήσεις    

3 Εσωτερικές µετακινήσεις µε πούλµαν    

4 Εσωτερικές µετακινήσεις µε ταξί    

5 
Αποστολή ιατροφαρµακευτικού υλικού 
και ιατρικών µηχανηµάτων 

   

6 Παροχή υπηρεσιών διαµονής    

7 Παροχή υπηρεσιών σίτισης    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€):  

ΦΠΑ (€):  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../……./……. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: ………………………………………
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 2275/23-05-2013 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ: 446783 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Παροχή υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας 
υλοποίησης των εκστρατειών»  

στο πλαίσιο της Πράξης  

«Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες 
ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό» 

 

Συµβατικού Τιµήµατος …………………….. € 

πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" 

– 

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ……………..) 
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ΣΥΜΒΑΣΗ …………../……….. 

 

«Παροχή υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας 
υλοποίησης των εκστρατειών»  

στο πλαίσιο της Πράξης  
«Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες 
ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό» 

 

Στην Αθήνα σήµερα …./.../2013, ηµέρα ………, οι κάτωθι υπογράφοντες την παρούσα,  

αφενός το σωµατείο «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΑΓΚΑΛΙΑ"», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 24, Τ.Κ. 11527, µε ΑΦΜ 
90169312, ∆.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, εκπροσωπείται δε νόµιµα στην παρούσα από την 
Πρόεδρο ∆.Σ. κα Γιολάντα Βλάχου και θα καλείται στο εξής «Ανοιχτή Αγκαλιά»,  

και αφετέρου ο/η κ. ………….., φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία µε την 
επωνυµία «……………………...» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ……, 
τηλ. ……………….., φαξ ………….., µε Α.Φ.Μ. ……………… & ∆.Ο.Υ. …………………. και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. …………………….(ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), 
σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το από ………………….. Πρακτικό του 
∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», 

λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Το καταστατικό της Ανοιχτής Αγκαλιάς 
2. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Ανοιχτής Αγκαλιάς  
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 

4. Του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» και 
κυρίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στην παρούσα 

5. Του Ν. 3614/3.12.2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-20013 (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Το Αρ. 21 του Ν.4111 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) 
7. Του Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις 

8. Τη µε αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», (Κωδικός 
CCI 2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει. 
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9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ1502/8.12.2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο: «Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ 4088/18/6/2008 όµοια Απόφαση, βάσει του 
άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική 
Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/τεύχος υπαλ. 
Ειδικών Θέσεων & Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµ. & Ευρ. ∆ηµόσιου 
Τοµέα\30.6.2008) 

11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί 
εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην 
«Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη ∆΄ 
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 9.14206/οικ.6.1967 (ΦΕΚ Β 1694/17-08-2009). 

12. Τη µε αρ. πρωτ. 136/14-01-2013 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 – 2013, για την υποβολή προτάσεων στην 
κατηγορία παρεµβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του 
πληθυσµού».  

13. Τη µε αρ. πρωτ. 52/06-03-2013 Αίτηση Χρηµατοδότησης της Ανοιχτής Αγκαλιάς 
για τη χρηµατοδότηση της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της 
Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια 
ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό» 

14. Τη µε αρ. πρωτ. 2275/23-05-2013 απόφαση ένταξης της Πράξης «Εκστρατείες 
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών 
που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό» στον Άξονα 
Προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας, 
Ανάπτυξη πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας 
του πληθυσµού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007 – 2013» και την 1η τροποποίηση αυτής. 

15. Τη µε Α.Π. ……………….. διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε  την παρούσα Προκήρυξη 

16. Την διακήρυξη ………./….-…..-2014 του Ανοικτού Τακτικού ∆ιαγωνισµού για το 
έργο «Παροχή υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας 
υλοποίησης των εκστρατειών» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης 
και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που 
πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό», (που αποτελεί 
παράρτηµα της παρούσας σύµβασης και η οποία βρίσκεται στην κατοχή της 
Αναθέτουσας Αρχής), 

17. την Οικονοµική και Τεχνική προσφορά του Αναδόχου (που αποτελούν παράρτηµα 
της παρούσας σύµβασης και οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της Αναθέτουσας 
Αρχής), 

18. Την µε αριθ. __/___ απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας 
Αρχής, περί κατακύρωσης  του διαγωνισµού 
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συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του ανοικτού τακτικού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή µε την αρ. Πρωτοκόλλου ………./….-….-2014 προκήρυξη («η 
Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την υπ. αρ.  ............ Απόφαση 
κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας υλοποίησης των 
εκστρατειών» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της 
Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και 
τον κοινωνικό αποκλεισµό» το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 0918 µε Κωδικό Πράξης ΣΑ: 
2013ΣΕ09180040. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών µετακίνησης από και προς τους 
προορισµούς των εκστρατειών, καθώς και στις περιοχές που θα γίνουν οι εκστρατείες, 
διαµονής και σίτισης της 25µελούς Οµάδας υλοποίησης των εκστρατειών που 
διοργανώνει η Ανοιχτή Αγκαλιά, στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και 
Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη 
φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισµό».  

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να παράσχει στην Ανοιχτή Αγκαλιά τις υπηρεσίες του στις 
αντίστοιχες ποσότητες και τιµές που αναγράφονται στην Οικονοµική του Προσφορά και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική του Προσφορά, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες µετακίνησης, διαµονής και σίτισης της οµάδας 
υλοποίησης των εκστρατειών για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΙΜΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η αµοιβή του Αναδόχου για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών του ορίζεται στο 
ποσό των ……………………. ευρώ (……….. €) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι ………………………………. 
ευρώ (…………….. €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%). 

Στην ανωτέρω τιµή περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι 
δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παραπάνω τιµή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και της 
τυχόν παράτασης αυτής. 
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Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, µε την ολοκλήρωση κάθε µίας από τις 
11 εκστρατείες, την παροχή από τον Ανάδοχο των ζητούµενων υπηρεσιών και µετά την 
τµηµατική παραλαβή των αντίστοιχων αναφορών και τεκµηρίων από την επιτροπή 
παραλαβής. Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε την εισροή των 
αντίστοιχων χρηµατοδοτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

Πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου, ο ανάδοχος σε συνεργασία µε την αναθέτουσα 
αρχή θα οριστικοποιήσει και θα υποβάλει για έγκριση το οριστικό χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει. 

Η παροχή επιµέρους υπηρεσιών από τον ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται χρονικά, 
µετά από κοινή συµφωνία µε την αναθέτουσα αρχή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
µεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραµµα του έργου που έχει αναλάβει 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του 
χρονοδιαγράµµατος του υλοποίησης του έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών 
σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για την διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράµµατος ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί 
ή πρόκειται να καθυστερήσει 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 
σχετικά και ειδοποιεί γραπτώς τον ανάδοχο. 

Παραλαβή 

1. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), η οποία ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστηµα εξέλιξης 
του έργου και είναι αρµόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των 
παραδοτέων, µε βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. 

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 

Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά µε την 
ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, 
διευκολύνοντας το έργο του συντονισµού και ελέγχου.  
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Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση 
και ο δειγµατοληπτικός έλεγχος των προσφερόµενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε 
αυτές να µην αποκλίνουν από τα προβλεπόµενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ 
διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της σύµβασης και τις τιθέµενες 
προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιµες ηµέρες 
από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων.  

Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές 
ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της 
Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για 
την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 

∆ιαδικασία Παραλαβής 

Η ΕΠΠΕ γνωµοδοτεί για την παραλαβή των επιµέρους τµηµάτων του έργου µετά τη 
συµβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσω 
του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόµενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η 
ποσοτική και ποιοτική πληρότητα / αρτιότητα.  

Για την σηµατοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε εκστρατείας και την έναρξη της 
διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτηµα παραλαβής, µε το 
οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

- Αναφορά πεπραγµένων και εργασιών. 

- Υλικό τεκµηρίωσης για κάθε εκστρατεία που έχει ολοκληρωθεί  

Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαµβάνοντας υπόψη τις 
εκάστοτε ιδιαιτερότητες, πραγµατοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής 
πληρότητας /αρτιότητας των παραδοτέων, µέσω: 

- Ανασκόπησης και αξιολόγησης αναφορών και υλικού τεκµηρίωσης. 

- ∆ιενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιµέρους παραδοτέα 

Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις 
της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) 
ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιµώντας το 
εύρος των απαιτούµενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστηµα λήψης των 
απαραίτητων διορθωτικών µέτρων και επανυποβολής του αιτήµατος παραλαβής. Η 
διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως δύο φορές. 

Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από 
την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει 
τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόµενο πρωτόκολλο, τα 
παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. 

Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει 
τον προβλεπόµενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσµεύσεις 
ολοκλήρωσης επόµενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δε δύναται να 
πραγµατοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούµενων 
σταδίων. 



 

 

 

 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηµατοδότηση 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 

   Σελίδα 77 από 81 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου 
ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης: 

� ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν, 
εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογηµένα στην οικονοµική Προσφορά του 
Αναδόχου 

� ποσοστό 0,02% του συµβατικού τιµήµατος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί µέρος 
του έργου,  αλλά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω 
καθυστερηµένης µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισµού/ 
λογισµικού. 
1. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσα Αρχή 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζηµίωση. 

3. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

4. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή 
µη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, 
από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα 
επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την 
εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν 
από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

6. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 
τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί µέσα 
στη συνολική προθεσµία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν 
ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

7. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της 
Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως 
άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης.  
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8. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 
κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συµβατικό τίµηµα, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα του εκτελεσθέντος έργου. 

9. Οι ως άνω ρήτρες δεν µπορούν να υπερβούν το 30% του συµβατικού τιµήµατος του 
έργου, πέραν του οποίου ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε σχετική απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής 

10. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση 
που ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος της , στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών στοιχείων της ή 
µειωθεί η πιστοληπτική της ικανότητα ή βρίσκεται σε αδυναµία πληρωµών 
προσωπικού, υπεργολάβων και εν γένει συνεργατών ή εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση 
κατά της Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση των δραστηριοτήτων της. 

11. Με την έκπτωση του αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται να απόσχει από τη 
διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας , έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς της που πηγάζει από την παρούσα πλην εκείνων που επιβάλλονται για 
τη  διασφάλιση του έργου. 

12. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε 
ζηµίας θετικής και αποθετικής και σε αποζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής για ηθική 
βλάβη, η οποία τεκµαίρεται αυτοδικαίως µε την έκπτωση του Αναδόχου. Ενδεικτικά 
γίνεται αποδεκτό ότι ζηµία είναι η παύση χρηµατοδότησης του έργου, η πιθανή 
υποχρέωση επιστροφής της χρηµατοδότησης που έλαβε χώρα έως την κατάπτωση, 
κάθε δαπάνη που πιθανόν απαιτεί για τη διενέργεια νέου διαγωνισµού, Σε περίπτωση 
έκπτωσης της αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος 
µέρους του έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι της Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία 
καταγγελίας και αναστέλλει την καταβολή προς την Ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου σύµφωνα µε την παρούσα µέχρις εκκαθαρίσεως των, τυχόν, µεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

13. Τέλος η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να θεωρήσει ότι η παράδοση µέρους του έργου 
δεν είναι σύµφωνη τις συνολικές ανάγκες υλοποίησης αυτού και να απαιτήσει από 
την ανάδοχο την επιστροφή του συµβατικού τιµήµατος που έχει λάβει ως την ηµέρα 
κηρύξεως αυτής εκπτώτου. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη 
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο 
του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην Προσφορά 
του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε 
άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του 
Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο 
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συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους αντίστοιχων 
προσόντων µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά από προηγούµενη 
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και 
προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να 
αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογηµένα από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον 
Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 2.2 της προκήρυξης, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριµένων 
πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική του κατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη 
µε αριθµό …………........... εγγυητική επιστολή της …………………. (ονοµασία Τράπεζας), 
ποσού ………………………………………..……………… (ολογράφως) (…………….€) (10% της 
συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέµενης 
αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο 
υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την 
σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί 
στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την έγγραφη 
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε διάστηµα 
τριών (3) ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για την επικείµενη κατάπτωση. Στην 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωµα καταγγελίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της παρούσας σύµβασης επιτρέπονται εφόσον δεν αλλοιώνουν 
το φυσικό αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και 
πραγµατοποιούνται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, η οποία θα 
αποτελεί παράρτηµα της παρούσας σύµβασης. Τυχόν τροποποιήσεις της σύµβασης 
απαιτούν την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
του Υπουργείου Υγείας. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
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ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύµβαση µε βάση τα υψηλότερα επαγγελµατικά 
πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συµµόρφωσης µε τις νοµικές 
υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το 
φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική νοµοθεσία. 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβηµάτων για την 
εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύµβασης 
βάσει των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης 
της Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί τη Σύµβαση διαθέτει τα 
απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και εµπειρία για την εκτέλεση της Σύµβασης. 

Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εµποδίζει, άµεσα ή έµµεσα, την 
εκτέλεση της Σύµβασης, εν µέρει ή εν όλο, ο Ανάδοχος πρέπει αµέσως και µε δική του 
πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβληµα, θα αναφέρει την ηµεροµηνία 
έναρξής του και τα επανορθωτικά µέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την 
πλήρη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος 
πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήµατος και όχι στον καθορισµό 
των ευθυνών. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης, 
ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε ιδιαίτερα 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά  συµφωνητικά σε 
πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή 
εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα 
αυτά πρόσωπα. 

Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλο ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, 
ρητά συµφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ 
των συµβαλλοµένων µερών δεν προκύψει εν όλο ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, αποµείωση 
συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, 
καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κ.λπ.), η Αναθέτουσα Αρχή δεν  έχει καµία ευθύνη 
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα µετά την αναγγελία ελευθερώνει την 
Αναθέτουσα Αρχή απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και 
το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.  

Οι διατάξεις του Π.∆. 118/2007, η υπ΄ αριθµ …./201… διακήρυξη, η προσφορά 
(οικονοµική και τεχνική) του Αναδόχου και η µε αριθµό …./201…. Απόφαση 
Κατακύρωσης του Έργου αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης 
συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των 
συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
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α. η παρούσα Σύµβαση, 

β. η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού του Έργου 

γ. η Απόφαση …../…… Κατακύρωσης του Έργου 

δ. η Προσφορά (οικονοµική και τεχνική) του Αναδόχου 

Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή 
στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για 
την ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη 
παρούσα σύµβαση. 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από 
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται µε την παρούσα ο / η ……………….. 
(ονοµατεπώνυµο), οδός, αριθµός, Τ.Κ., τηλ: …………….., φαξ: ………….. Η κοινοποίηση 
εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδροµικά στη 
διεύθυνση αυτή ή µε φαξ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η  σύµβαση διέπεται από το ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών 
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. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε 
τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Για κάθε ζήτηµα που δεν καθορίζεται µε σαφήνεια στην παρούσα σύµβαση, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κατά την ηµέρα 
υπογραφής της παρούσας. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 
συµβαλλόµενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΒΛΑΧΟΥ ………………………………………….. 

 


