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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08
το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του Π∆ 28/80
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονοµικών
του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ 08.08.2014)
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης 2εκεµβρίου 2007, για
την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΕ
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως
ισχύει
τον Κανονισµό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006,
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 2εκεµβρίου 2006 για
τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο
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Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,»
όπως 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»
το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α’ 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις»
Την υπ. αριθµ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β’
1291/2010) «Αύξηση και ορισµός σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του άρθρου
83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
Το υπ΄ αρ. 58289/12.10.2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Την µε αριθµό C(2008)4708/5.9.2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί
έγκρισης του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013»
(CCI: 2007 CB 16IPO 010)
Την απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του
∆ιασυνοριακού Προγράµµατος ΙΡΑ «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013», η οποία
συνήλθε στην Καστοριά στις 8 Ιουλίου 2013, αναφορικά µε την έγκριση της
αίτησης του έργου µε τίτλο «CraftIn - Crafts In Action»
Τη χρηµατοδότηση του έργου «CraftIn - Crafts In Action» από τη ΣΑΕΠ 318/8, µε
Κ.Α. 2014ΕΠ31880014
την εγκεκριµένη Φόρµα αίτησης του έργου (Application Form)
τους όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Overall Subsidy Contact και Subsidy
Contract A) όπως συµφωνήθηκαν µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής (Managing
Authority) του ΙΡΑ ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013
και του Γενικού Επικεφαλής Εταίρου του εγκεκριµένου έργου µε ακρωνύµιο
“CRAFTIN”
τους όρους του Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας όλων των Εταίρων, καθώς και
του Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Ελλήνων Εταίρων (Overall Partnership
Agreement και Partnership Agreement) για την υλοποίηση του εγκεκριµένου
έργου µε ακρωνύµιο “ CRAFTIN ”
τον Οδηγό Εφαρµογής (Programme Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης
(Implementation Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο ΙΡΑ ∆ιασυνοριακό
Πρόγραµµα Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013
την Υ.Α. 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστηµα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥ∆), όπως
µετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. Ελλάδα – Αλβανίας
το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται
στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 160/88-2014) όπως εξειδικεύτηκε µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 5 «Απόφαση 337/2014
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων συµβάσεων» µε αριθµ. πρωτ. 4590/311-2014 µε θέµα: «Ενηµέρωση επί του ν. 4281/2014»

την υπ’ αριθµόν 25/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πωγωνίου
την αριθ. 103/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση
των τευχών της αρ. 25/2015 µελέτης και την κατάρτιση των όρων του πρόχειρου
διαγωνισµού
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο
κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ.
2 του Π.∆.28/80, για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επιλογή Αναδόχου του
∆ήµου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για
την υλοποίησης του έργου CraftIn – “Crafts In Action”» στο πλαίσιο του
∆ιασυνοριακού Προγράµµατος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013»», σύµφωνα µε τους
κάτωθι όρους:
Άρθρο 1
Αντικείµενο - ∆ιάρκεια
Το αντικείµενο της υπηρεσίας αναφέρεται στα συµβατικά τεύχη (Τεχνική περιγραφή –
µελέτη, ενδεικτικός προϋπολογισµός, συγγραφή υποχρεώσεων) της αρ. 25/2015 σχετικής
µελέτης.
Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης
και διαρκεί µέχρι την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου 30/9/2015 ή
σε περίπτωση χρονικής παράτασης από την ∆ιαχειριστική Αρχή, έως την νέα ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του.
Τα παραδοτέα του έργου θα παραδίδονται σταδιακά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της
εγκεκριµένης αίτησης συµµετοχής, τις ανάγκες του έργου CraftIn, καθώς και βάσει των
υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 2
Προϋπολογισµός δαπάνης
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, της υπό διαγωνισµό υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των
65.441,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε την αρ. 25/2015 µελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πωγωνίου. Το έργο συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75%
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς
πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 15-6162.001 του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015
του ∆ήµου Πωγωνίου.

Άρθρο 3
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού
3.1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών, στις 2907-2015, ηµέρα Τετάρτη στα γραφεία του ∆ήµου Πωγωνίου στο κεντρικό ∆ηµαρχείο
στο Καλπάκι µε ώρα έναρξης παραλαβών προσφορών την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης
αποδοχής προσφορών την 11:00 π.µ..
3.2. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα ή περιέρχονται και υποβάλλονται στο ∆ήµο
µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πλην αυτού που προβλέπουν η παράγραφος 3.1, δε
γίνονται δεκτές.
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3.3. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη
του διαγωνισµού επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του ∆ήµου Πωγωνίου
http://www.pogoni.gr Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από την ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών / Τµήµα Προµηθειών, τηλέφωνο2653360119, φαξ 2653360103

Άρθρο 4
Τεύχη δηµοπράτησης
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά
ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη
2. Η τεχνική έκθεση – περιγραφή
3. Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5
∆ικαίωµα συµµετοχής
5.1 ∆ΙΚΑΙΟΥΜA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και
ένωση προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµός ή κοινοπραξία, που
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η
οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς
συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας µε την ΕΕ και που δραστηριοποιείται
νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών µε το
αντικείµενο του παρόντος έργου.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις
επαγγελµατικής, χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής επάρκειας, προκειµένου να δικαιούνται
να αναλάβουν την δηµοπρατούµενη σύµβαση. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς,
οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να προκύπτουν αθροιστικά από τα
µέλη της ένωσης:
1. Να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, προκειµένου
ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στις απαιτήσεις της δηµοπρατούµενης σύµβασης

να

2. Να έχουν µέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις
(2012, 2013, 2014) µεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισµού της
δηµοπρατούµενης σύµβασης (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
3. Να διαθέτουν τεκµηριωµένη εµπειρία στα κατωτέρω θεµατικά αντικείµενα:
Προετοιµασία ή/και συντονισµό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. δράσεων ή/και Προγραµµάτων Εδαφικής
Συνεργασίας.
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Σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας και προβολής στα πλαίσια
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. δράσεων ή/και Προγραµµάτων Εδαφικής
Συνεργασίας.
Σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων παροχή συµβουλών πληροφορικής.
Προς τεκµηρίωση της ανωτέρω εµπειρίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν
υλοποιήσει µε επιτυχία το διάστηµα 2008 - 2014 συνολικά από ένα τουλάχιστον έργο σε
κάθε ένα από τα ανωτέρω αντικείµενα, µε συνολικό (αθροιστικά από το σύνολο των έργων
που θα έχουν υλοποιήσει στα άνω αντικείµενα) προϋπολογισµό τουλάχιστον ίσο µε τον
προϋπολογισµό του υπό ανάθεση έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών
συµµετοχής) κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόµοιων µε το
προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησε το διάστηµα 2008 - 2014, µε ένδειξη της
οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού
συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα.

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΑΠΟ∆Ε- ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Α/Α
ΚΤΗΣ
Η ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ
(από – έως)

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΡΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΜ/ΧΗΣ
Α ΦΑΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ηµεροµηνία)

Επίσης, θα προσκοµίσει πιστοποιητικά από αποδέκτες και σχετικές βεβαιώσεις για την καλή
εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο.
Εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση
καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρµόδια αναθέτουσα
αρχή ή αντίγραφο σύµβασης έργου.
Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση καλής
εκτέλεσης και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και
προσκόµιση σχετικής έγγραφης σύµβασης.
∆εν είναι απαραίτητη η προσκόµιση των ανωτέρω στοιχείων ως θεωρηµένα ακριβή
αντίγραφα. Ωστόσο, στην περίπτωση που τα στοιχεία τεκµηρίωσης υποβάλλονται ως απλά
φωτοαντίγραφα, θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του
υποψηφίου αναδόχου όπου θα δηλώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που
υποβάλλονται.

5.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής και εποµένως δεν γίνονται δεκτοί και
αποκλείονται, όσοι:
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i. ∆εν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου
ii. Έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ του
δηµοσίου τοµέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις,
iii. Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές,
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
iv. Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις,
v. Έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους,
βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου,
vi. Έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από τις Αναθέτουσα Αρχή,
vii. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας
αρχής,
viii. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές µε την πληρωµή
των φόρων και τελών, σύµφωνα µε την ισχύουσα της χώρας της αναθέτουσας
αρχής,
ix. Είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών, που απαιτούνται,
x. Έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας συµµετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για κάθε
µέλος της.
Άρθρο 6
Σύνταξη των Προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές,
που κατατίθενται µετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής ηµεροµηνίας είναι εκπρόθεσµες,
δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, επιστρέφονται και
δεν αξιολογούνται.
Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να:
• συντάσσονται µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα και
υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη,
• αναφέρουν ότι οι προσφέροντες έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας
∆ιακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της
προσφοράς. Εξ' άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι
συµµετέχοντες είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του
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•
•

•
•
•

έργου και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος
∆ιακήρυξης.
αναφέρουν ρητά την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των
όρων της ∆ιακήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών και λοιπών),
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα
αναφέρονται και στην αγγλική). Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά,
εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή
ή εξουσιοδοτηµένα από τη νοµοθεσία άτοµα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει
να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα επί ποινή
αποκλεισµού,
αφορούν ολόκληρο το έργο και να αποτελούν µια ολοκληρωµένη και ενιαία λύση, την
καλύτερη κατά την κρίση του προσφέροντος.
αναγράφουν τη συνολική προσφερόµενη τιµή αριθµητικά και ολογράφως,
είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, ξύσµατα,
διαγραφές, προσθήκες ή αλλοιώσεις, κλπ). Εάν στην προσφορά υπάρχει οιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από
τον προσφέροντα. Η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού κατά τον
έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από
την αποσφράγιση της προσφοράς.

Άρθρο 7
Απόρριψη των Προσφορών
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά αιτιολογηµένα,
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός. Ήδη προσδιορίζεται ότι δεν
λαµβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές, που :
• είναι αόριστες και δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν
ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς
του παρόντος διαγωνισµού,
• αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά,
• περιέχουν εναλλακτικές προσφορές, είτε στο σύνολό τους, είτε για τα επιµέρους τµήµατα
του έργου,
• αφορούν µέρος µόνον του έργου, και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητουµένων
υπηρεσιών,
• δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά
κεφάλαια του παρόντος,
• δεν περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δε συνοδεύονται από τη νόµιµη
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό,
• δεν περιλαµβάνουν µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζουν τιµές σε
οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς,
• περιλαµβάνουν οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη του προϋπολογισµού του έργου,
• ο χρόνος ισχύος τους ορίζεται µικρότερος των εξήντα (60) ηµερών,
• δεν είναι σύµφωνες µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται
• κατατεθούν εκπρόθεσµα.
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Κανένας υποψήφιος δε µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Αναδόχου ή στελέχους διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 8
Τρόπος υποβολής και περιεχόµενο των Προσφορών
8.1. Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, υποβάλλονται µέσα σε ένα κυρίως ενιαίο
σφραγισµένο φάκελο ή ενιαίο περίβληµα, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις :
α) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
β) η επωνυµία του ∆ήµου Πωγωνίου
γ) ο τίτλος της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας
δ) τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου
Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβληµα κάθε υποψηφιότητας
περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να
είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου
φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον :
• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Όλα τα ζητούµενα στοιχεία, πλην του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», επί
ποινή αποκλεισµού, υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο το καθένα
και τοποθετούνται στον αντίστοιχο υποφάκελο, αναλόγως του περιεχοµένου τους, όπως
αυτό προσδιορίζεται στη σχετική παράγραφο της παρούσας ∆ιακήρυξης. ∆ηλαδή στον
ενιαίο φάκελο προσφοράς ή ενιαίο περίβληµα κάθε υποψηφιότητας υπάρχουν συνολικά
τρεις (3) σφραγισµένοι υποφάκελοι, ως εξής:
1.Υποφάκελος Α «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ,
2.Υποφάκελος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1)
αντίτυπο,
3.Υποφάκελος Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και
ένα (1) αντίτυπο.
Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των αντιτύπων, το πρωτότυπο θα είναι το επικρατέστερο
των άλλων.
Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους (α) οικονοµικής
προσφοράς, (β) τεχνικής προσφοράς, και (γ) δικαιολογητικών συµµετοχής µε την
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, θα απορρίπτονται.
Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νοµικών), η κοινή προσφορά
υπογράφεται, υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπο τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένο.
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Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά,
την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά, τοποθετηµένα στον αντίστοιχο
υποφάκελο, ως ακολούθως:

8.2. Υποφάκελος δικαιολογητικών
Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ περιλαµβάνει τα κύρια και πρόσθετα δικαιολογητικά, που υποβάλει
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο υποψήφιος, ενδεικτικά :
• την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» της παρούσας
∆ιακήρυξης
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία:
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
β. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. ∆/τος 60/2007 (δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο), για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
- δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο αναφέροντας το ειδικό επάγγελµά τους
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. Σε περίπτωση
αλλοδαπών ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι.
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
γ. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης και
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας κατακύρωσης, όπως
αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των
ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον
διαγωνισµό.
• Τα παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους
διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους.
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Τα δικαιολογητικά κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής του Άρθρου 5.1,
ήτοι:
α. Συνοπτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης του υποψηφίου
β. Αντίγραφα οικονοµικών καταστάσεων, ή αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων
οικονοµικών χρήσεων 2012-2014.
γ. Κατάλογο ολοκληρωµένων έργων για το διάστηµα 2008 - 2014 στα σχετικά θεµατικά
αντικείµενα που θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης έργου από τις
αρµόδιες αναθέτουσες αρχές. Εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο
τεκµηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που
συντάσσεται από την αρµόδια αναθέτουσα αρχή ή αντίγραφο σύµβασης έργου. Αν ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση καλής
εκτέλεσης και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και
προσκόµιση σχετικής έγγραφης σύµβασης.
δ. Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σχετική τεκµηρίωση µπορεί να αποτελεί το
πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 ή
ισοδύναµο. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας το πιστοποιητικό
ποιότητας (ISO κλπ.) πρέπει να έχει ληφθεί από τουλάχιστον ένα µέλος της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.
Αναφορικά µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις της εµπειρίας, αυτές µπορούν να καλυφθούν
αθροιστικά από τα µέλη της Ένωσης Εταιριών ή Κοινοπραξίας. Επιπλέον είναι δυνατόν
να καλύπτονται µε επίκληση της δάνειας εµπειρίας από ενδεχόµενους υπεργολάβους ή
εξωτερικούς συνεργάτες που συµµετέχουν στην προτεινόµενη οµάδα έργου.
Προκειµένου να γίνει δεκτή η επίκληση της δάνειας εµπειρίας απαιτείται ο υπεργολάβος
ή εξωτερικός συνεργάτης να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη, στην οποία να δηλώνει ότι
αποδέχεται τη συνεργασία µε τον προσφέροντα στα πλαίσια του ∆ιαγωνισµού για την
υλοποίηση του τµήµατος του έργου που προτίθεται να της αναθέσει υπεργολαβικά, ότι
αποδέχεται και δεσµεύεται να εκτελέσει τις σχετικές υπηρεσίες σε περίπτωση
κατακύρωσης του διαγωνισµού στον υποψήφιο και ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως
τους όρους της διακήρυξης.
Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής:
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, εκτός από τα
παραπάνω δικαιολογητικά, να καταθέσουν:
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει στην οποία να αναφέρουν ότι:
α. Έλαβαν γνώση των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και τους
αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα.
β. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
γ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης εργασίας.
δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
ε. ∆εν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου.
Η ως άνω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
•
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Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε το
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.
Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από τον
διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται
από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η
εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί
από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν
αντίγραφα των σχετικών ΦΕΚ ή καταστατικών µε τις τυχόν τροποποιήσεις, νοµίµως
δηµοσιευµένες, όπως αυτές θα εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό µεταβολών
της αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής της έδρας του νοµικού Προσώπου, εκδόσεως τριµήνου
τουλάχιστον πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ώστε να είναι δυνατός ο
έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη
συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το
Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευτεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε
όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
Φ.Ε.Κ.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό
αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου
τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό
υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που
µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
8.2.1 ∆ικαιολογητικά µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στο πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν,
προσκοµίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1
του άρθρου 43 του Π. ∆/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό
ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
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άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου έγγραφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
παραπάνω περίπτωσης α(1).
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της παραπάνω περ. α(2) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω περ. α(3).
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος,
αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. Α.5, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήµατα της περίπτωσης α(1) του παρόντος.
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4) ∆ικαιολογητικά σύστασής τους.
δ. Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α(1) του παρόντος.
(2) Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων α(2) και α(3) εφόσον πρόκειται για
ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της παραπάνω περίπτωσης β(2), εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης γ(2).
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
(4) ∆ικαιολογητικά σύστασής τους.
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι, στην συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. ∆ικαιολογητικά, που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας,
θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση
υποβολής κοινής προσφοράς, από ένωση προσώπων (φυσικών ή νοµικών), όλα τα
αναφερόµενα στο παρόν σηµείο της ∆ιακήρυξης πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά
έγγραφα υποβάλλονται για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση.
Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον
αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες συµπληρώσεις,
ή αποσαφηνίσεις, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν
ανταποκριθούν, αποκλείονται του διαγωνισµού.

Εξαιρέσεις
1. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τότε αυτά αναπληρώνονται ως ακολούθως:
• Για τους ηµεδαπούς µε ένορκη ∆ήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη
στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναµία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού
όσο και ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
• Για τους αλλοδαπούς µε ένορκη Βεβαίωση του προσφέροντος ή, στα κράτη όπου
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του προσφέροντος στην οποία θα
βεβαιώνεται τόσο η αδυναµία έκδοσης των συγκεκριµένων εγγράφων όσο και ότι ο
προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
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2. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται για τους µεν ηµεδαπούς Υπεύθυνη ∆ήλωση
σύµφωνα µε τον Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή
Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείµενο
ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του στα
Ελληνικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.∆ικ και του Κώδικα περί
∆ικηγόρων.
Ελλείψεις δικαιολογητικών
1. Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά όπως απαριθµήθηκαν
πιο πάνω, ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις
παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους προσφέροντες επί
των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός πέντε (5)
ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, πλην των
αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, καθώς και να αποκλείσει
τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούµενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω
ταχθείσας προθεσµίας. Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη
υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόµιση
παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων.
8.3. Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς
Ο υποφάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαµβάνει την τεχνική προσφορά του υποψηφίου,
η οποία, υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή
της υλοποίησης του Αναδόχου ∆ιοίκησης και Παρακολούθησης έργου.
Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει διαδικαστικά τουλάχιστον τα εξής
στοιχεία:
1. Παρουσίαση της προτεινόµενης µεθοδολογίας και των µεθοδολογικών εργαλείων που
θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε φάση υλοποίησης, αποτύπωση του περιεχοµένου και της
δοµής του κάθε παραδοτέου.
2. Αντίληψη και δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων του έργου.
3. ∆υνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων.
4. Σύνθεση της οµάδας έργου, θέση κάθε στελέχους στην οµάδα, αρµοδιότητες που θα
αναλάβει κατά την υλοποίηση του έργου και επιµέρους εργασίες στις οποίες θα
εµπλακεί.
5. Το άτοµο, που προτίθεται να ορίσει, ως Υπεύθυνο Οµάδας Έργου, κατά τα οριζόµενα
στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Εάν ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου ή/ και τα µέλη της οµάδας
έργου, δεν είναι µόνιµα στελέχη της εταιρείας ή κάποιου από τα µέλη της ένωσης, που
υποβάλλει την προσφορά, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία
συνεργασίας και ότι δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. Σε περίπτωση
συνεργασίας µε εξωτερικούς προς το σχήµα συνεργάτες, υπεύθυνος έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής παραµένει καθ’ ολοκληρία ο ανάδοχος. Αντικατάσταση του
Υπευθύνου Οµάδας Έργου, κατά τη διάρκεια του έργου, µπορεί να γίνει µόνο µετά από
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

14/26

Οργανωτικό Σχήµα και Απαιτούµενα Προσόντα Αναδόχου
Η Οµάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθµό
έµπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόµενου έργου, των
οποίων η εµπειρία θα αποδεικνύεται για κάθε στέλεχος χωριστά µε αναλυτικά βιογραφικά
σηµειώµατα τα οποία θα αποτελούν µέρος της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο
οργανωτικό σχήµα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα αξιοποιήσουν έτσι, ώστε
να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα
αναλάβουν. Οι αναφερόµενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων
που τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου.
Γενική Οργάνωση
Σε γενικές γραµµές, για το σύνολο του έργου, το ανθρώπινο δυναµικό που θα
χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαµβάνει ικανό αριθµό στελεχών για τη
διεκπεραίωση των απαιτούµενων εργασιών, µε την κατάλληλη γνώση και εµπειρία.
Οι ελάχιστες απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στην οµάδα έργου ορίζονται
ακολούθως:
Συντονιστής Οµάδας Έργου
•

Επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων Ευρωπαϊκών έργων.

•

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

Μέλη Οµάδας Έργου
•

Επαγγελµατική εµπειρία σε αντικείµενα συναφή µε αυτά που απαιτούνται στο έργο.

•

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων που αφορούν στον Υπεύθυνο και στα
προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας Έργου θα αποδεικνύονται µε αναλυτικά βιογραφικά
σηµειώµατα που θα περιλαµβάνονται στην Προσφορά

8.4. Υποφάκελος Οικονοµικής προσφοράς
Ο σφραγισµένος υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς, θα περιλαµβάνει την οικονοµική
προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζει το συνολικό ποσό σε
ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθµητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος
ανάδοχος την υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει
διαφορά θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή που αναφέρεται ολογράφως. Παράλειψη της
ολογράφου γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη και απορριπτέα.
Η οικονοµική προσφορά θα είναι υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας.
Η αµοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες κατά την
υλοποίηση του έργου. ∆εν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή για την παροχή από πλευράς
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αναδόχου συνεχούς υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της
αποτελεσµατικής υλοποίησης του έργου.
Εφόσον από την προσφορά δε προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δε δίνεται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών της, ενιαία ή για το
σύνολο των εργασιών της υπηρεσίας που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση οικονοµικών προσφορών µε υπερβολικά µεγάλη έκπτωση,
η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο πρόσθετη
τεκµηρίωση της προσφερόµενης τιµής και οι προσφορές θα γίνουν αποδεκτές µόνο στην
περίπτωση στην οποία υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση και η επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού κρίνει µε βάση την τεκµηρίωση αυτή, ότι η έκπτωση είναι απόλυτα
αιτιολογηµένη.
Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του ευλόγου ή µη των
προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά
τους παρακάτω δύο πίνακες συµπληρωµένους :

Πίνακας 1: Αναλυτική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
Ποσό σε €
(χωρίς ΦΠΑ)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Ι. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο Ι.α - ∆ιαχείριση του έργου καθώς και
προετοιµασία και υποβολή των αναφορών προόδου
Παραδοτέο Ι.β - ∆ιοργάνωση των τεχνικών
συναντήσεων στην Ελλάδα και συµµετοχή σε όλες
τις συναντήσεις που θα διοργανωθούν από τους
λοιπούς εταίρους.
ΙΙ: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο ΙΙ.α - Οργάνωση ηµερίδας και συµµετοχή
στις ηµερίδες των άλλων εταίρων
Παραδοτέο ΙΙ.β - ∆ράσεις προώθησης σε
ηλεκτρονικά µέσα και internet
Παραδοτέο ΙΙ.γ - ∆ηµοσιότητα σε τοπικά και εθνικά
µέσα
Παραδοτέο ΙΙ.δ - ∆ηµιουργία, αναπαραγωγή και
διάχυση ενηµερωτικού φυλλαδίου του έργου
Παραδοτέο ΙΙ.ε - ∆ιακρατικό Συνέδριο κλεισίµατος
του έργου
ΙΙΙ: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
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Ποσό σε €
(με ΦΠΑ)

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Παραδοτέο ΙΙΙ.α - ∆ιοργάνωση Εργαστηρίου
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για
παραδοσιακά επαγγέλµατα στο ∆ήµο Πωγωνίου
Παραδοτέο ΙΙΙ.β - ∆ιοργάνωση Επιχειρηµατικού
Εργαστηρίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) για τεχνίτες σε παραδοσιακά
επαγγέλµατα στο ∆ήµο Πωγωνίου
ΙV: ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο ΙV.α - ∆ιοργάνωση διακρατικού
εργαστηρίου δικτύωσης στο ∆ήµο Πωγωνίου και
συµµετοχή σε αντίστοιχο στην Αλβανία
Παραδοτέο ΙV.β - ∆ιοργάνωση διακρατικών
επισκέψεων στο ∆ήµο Πωγωνίου και συµµετοχή σε
αντίστοιχη στην Αλβανία
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
ΤΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ

Τελική τιµή χωρίς ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Αναλογούν ΦΠΑ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

Τελική τιµή µε ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς

Ολογράφως

Άρθρο 9
Μέθοδος Αξιολόγησης
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ όπως φαίνεται παρακάτω:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α

Μεθοδολογία και Τεχνικές υλοποίησης
του έργου
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
75%

Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις
φάσεις υλοποίησης:
Παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία των
προτεινόµενων µεθόδων και τεχνικών,
αποτύπωση του περιεχοµένου και της δοµής
του κάθε παραδοτέου.
Α1

Αναλυτική Τµηµατοποίηση του έργου σε
Φάσεις και Πακέτα Εργασίας και η ακριβής
και τεκµηριωµένη ανάλυση του
περιεχοµένου των Παραδοτέων.

55%

Ειδικά σε αυτό το κριτήριο θα εξεταστεί ο
βαθµός εξειδίκευσης των επιµέρους
υποέργων και η ωρίµανσή στη φάση της
τεχνικής προσφοράς
Αντίληψη και κάλυψη των απαιτήσεων:
Α2

Επάρκεια και δυνατότητα ανταπόκρισης στις
απαιτήσεις του έργου, σαφήνεια της
πρότασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

20%

Β

Οργάνωση και ∆ιοίκηση Έργου

25%

Β1

Οργάνωση, ροή και συνοχή των εργασιών
του έργου

10%

Β2

Επάρκεια, δοµή και λειτουργία
οργανωτικού σχήµατος του έργου

10%

Β3

Πληρότητα και συµπληρωµατικότητα της
Οµάδας Έργου

Α

Μεθοδολογία και Τεχνικές υλοποίησης
του έργου
ΣΥΝΟΛΟ

του

5%
75%
100%

Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100
βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται
µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι
προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί
επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί
µέρους συντελεστή βαρύτητας τoυ κάθε στοιχείου επί την βαθµολογία του και η συνολική
βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα τωv σταθµισµένων βαθµολογιών όλων
των στοιχείων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται
από 80 έως 110 βαθµούς.
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Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο τελικό βαθµό
αξιολόγησης (Τi) όπως υπολογίζεται από τον τύπο:
Τi = 85 x (Tai/ TΑmax) + 15 x (ΟΠmin/ ΟΠi)
όπου:
Τi = Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης της προσφοράς i (µε στρογγυλοποίηση στα δύο
δεκαδικά ψηφία)
Tai = Ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i
Tαmax = Ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς
ΟΠmin = Το κόστος της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς
ΟΠi = Το κόστος της προσφοράς i
Άρθρο 10
Εγγυήσεις
Οι Προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν
Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το
1% του προϋπολογισµού του έργου χωρίς Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (532,04€). Η εγγυητική συµµετοχής πρέπει να έχει
χρόνο ισχύος τουλάχιστον ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να
αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής
κατά την υπογραφή της σύµβασης
προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 3% επί της αξίας της
σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο
∆ηµόσιο και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του ΠΟΕ, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (α’ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 11
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εξήντα (60) ηµέρες από
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο
του παραπάνω προβλεπόµενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το ∆ήµο πριν από
τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος
της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη κατακύρωση της δηµοπρασίας να ληφθεί
και µετά τη πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης.
Άρθρο 12
∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που
ορίζεται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που οι προσφορές αποσταλούν ταχυδροµικώς ή
µε courier πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Πωγωνίου µέχρι την
ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Σε αυτή την περίπτωση, οι φάκελοι
προσφορών πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης, καθώς και µονογραφή
από τον αρµόδιο υπάλληλο του πρωτοκόλλου.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο
οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή
της.
3. Όταν παρέλθει η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για
οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη
διακήρυξη.
4. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και
αρχίζει από την επιτροπή, η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου των
δικαιολογητικών, κατά σειρά παράδοσής τους. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών
Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται από την αρµόδια Επιτροπή και
φυλάσσονται, γράφεται δε πάνω σε αυτούς ο ίδιος αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου.
5. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά
τη διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής.
6. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται
στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η
επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων
και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.
7. Στη συνέχεια, δηµόσια ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόµατα όσων
αποκλείστηκαν και το λόγο αποκλεισµού τους. Οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικών
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα
δικαιολογητικά - στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Οι Φάκελοι
Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. Η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των
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τεχνικών προσφορών, εφόσον δεν ανοιχθούν την ίδια ηµέρα µε το φάκελο των
δικαιολογητικών, γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες µε επιµέλεια της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
8. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται και
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο
(εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). Στη συνέχεια η αρµόδια Επιτροπή αξιολογεί σε
κλειστή συνεδρίαση τις Τεχνικές Προσφορές που είχαν γίνει αποδεκτές, αποφαίνεται
σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή
της. 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.
9. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια
Επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οµοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών
Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.
Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.
Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει τον
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από
τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόµενος από την αρµόδια Επιτροπή Ανάδοχος της
υπηρεσίας.
9. Τα πρακτικά του διαγωνισµού υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισµού.
10. H έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή.

Άρθρο 13
∆ιευκρινίσεις προσφορών
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από
Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του,
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στην παρούσα
Προκήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον
Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα
παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
που αυτή θα ορίζει, κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5)
εργασίµων ηµερών.
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν.

Άρθρο 14
Ενστάσεις
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1.

Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη
δηµοπρασία ή στο δήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας
εργάσιµη ηµέρα ή την επόµενη από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήµο πρωτοκολλούνται και
διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δηµοπρασία. Για τις
ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή.

2. Προσφυγή κατά απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής υποβάλλει όποιος έχει έννοµο
συµφέρον, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 3852/2010. Οποιοδήποτε άλλο ένδικο
βοήθηµα υποβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
3. Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει το πρακτικό της στο συλλογικό όργανο του φορέα
αµέσως µετά τη παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων (επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας ή την επόµενη από την ανακοίνωση
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού) µε τη διατύπωση γνώµης επ’ αυτών.

Άρθρο 15
Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού – ∆ικαίωµα µαταίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, διατηρεί
το δικαίωµα:
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού.
β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή
µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης.
γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
Άρθρο 16
Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης εργασίας
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών, από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης του διαγωνισµού, να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και τη προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής.
2. Εάν ο ανάδοχος δε προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δε
προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 17
Υλοποίηση υπηρεσίας
Η παροχή των υπηρεσιών εκ µέρους του αναδόχου θα γίνεται καθηµερινά στα γραφεία του
αναδόχου, καθώς και σε κάθε άλλο σηµείο εφόσον απαιτηθεί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στη σύµβαση, που θ’ ακολουθήσει.
Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει Οµάδα Έργου
αποτελούµενη από πρόσωπα ικανά να στηρίξουν το έργο που περιγράφεται ανωτέρω. Εντός
πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης θα καθοριστεί ένας
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εκπρόσωπος του αναδόχου, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί στις σχέσεις του µε τον εργοδότη,
στο πλαίσιο των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Ο εργοδότης λαµβάνει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο, ώστε οι Υπηρεσίες του να διευκολύνουν
τον ανάδοχο στο έργο του. Εξασφαλίζει την προσπέλαση του αναδόχου στις διαθέσιµες
πηγές πληροφοριών και στις υπηρεσίες ή φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση των
έργων και θα τον συνδράµει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων,
απαραιτήτων για το έργο της ∆ιαχείρισης. Οι Υπηρεσίες του κοινοποιούν τα έγγραφα που
αφορούν την υλοποίηση των έργων και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του
έργου του.
Άρθρο 18
Εφαρµοστέο δίκαιο
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν, σχετικά µε την ερµηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα,
αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην πόλη των Ιωαννίνων.
Άρθρο 19
Τρόπος Πληρωµής - κρατήσεις
Το έργο συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους.
Η χρηµατοδότηση της σύµβασης θα καλυφθεί σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου των
οικονοµικού έτους 2015, και ειδικότερα ποσού 65.441,00 € σε βάρος του Κ.Α. 156162.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2015.
Οι πληρωµές θα ακολουθούν την κατά τµήµατα παράδοση του έργου απ’ τον Ανάδοχο, µετά
από πιστοποίηση του παρασχεθέντος έργου και την έκδοση αντίστοιχης εντολής από την
Αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Η καταβολή της αµοιβής προς τον
«Ανάδοχο» θα γίνεται µε έκδοση τιµολογίου.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά κατά την εξέλιξη του έργου, όπως αυτή
φαίνεται στην Τεχνική Περιγραφή, από πιστώσεις του ∆ήµου Πωγωνίου, µετά την
τµηµατική ή οριστική παραλαβή των επιµέρους παραδοτέων και την προσκόµιση των
νοµίµων δικαιολογητικών, και θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του προγράµµατος. Οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 20
Εκχωρήσεις - µεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να
εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
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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.

Άρθρο 21
Ζητήµατα κυριότητας και πνευµατικής ιδιοκτησίας
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές,
πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς
άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993, περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο,
για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα των προϊόντων διανοίας που
παρέχονται στο πλαίσιο του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και
γραπτά, µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα
κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.

Άρθρο 22
Εµπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά
την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των οποίων
λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
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Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την
παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις, σχετικά µε το Έργο, χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει
την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και όλα
τα εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν ή από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της παροχής
των συµβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά
ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 23
Ανωτέρα βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί, προς την Αναθέτουσα Αρχή, τους σχετικούς λόγους και περιστατικά, εντός
αποσβεστικής προθεσµίας 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.

Άρθρο 24
Λοιποί όροι
Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα διακήρυξη σχετικά µε την διεξαγωγή τις
εργασίας ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Π.∆. 28/80, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010,
όπως ισχύουν.

Άρθρο 25
∆ηµοσίευση
Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο σύνολό της η
∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο πίνακα
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος στην έδρα του ∆ήµου και θα δηµοσιευτεί στο
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τοπικό τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3548/2007 και του Π.∆.28/80, όπως ισχύουν.
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

26/26

