ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: ……………….

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Τοπική πλατφόρµα για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων
επιστηµόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτοµία, και την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα»

Κωδικός ΟΠΣ: 380058
Συνολικός Προϋπολογισµός Έργου: 26.000 €
Ηµεροµηνία/Ώρα Υποβολής προσφορών: .14./11/2014 και ώρα 11.30 π.µ.

Καλπάκι, Νοέµβριος 2014

Σελίδα 1 από 39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Καλπάκι 05-11-2014
Αρ. Πρωτ. 13041

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Τοπική πλατφόρµα για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων
επιστηµόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτοµία, και την καινοτοµική
επιχειρηµατικότητα»

Προϋπολογισµού: 26.000,00 σε ευρώ

ΚΩ∆. ΟΠΣ : 380058
Συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Αρ. Προχ. ∆ιαγωνισµού 13041)

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία

Ηµέρα

Ώρα

∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

14-11-2014

Παρασκευή

11.30

Καλπάκι, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ∆ήµος Πωγωνίου (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό, µε
προβλεπόµενη
συνολική
δαπάνη
είκοσι
έξι
χιλιάδων
ευρώ (26.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και εικοσιένα χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ
και τριάντα πέντε λεπτών (21.159,35 €) χωρίς το ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, στα πλαίσια του έργου “Παροχή
υπηρεσιών συµβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου: «Τοπική
πλατφόρµα για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων επιστηµόνων
ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτοµία, και την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα»” που έχει ενταχθεί
στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Νοµικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές
Το νοµικό πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισµού περιλαµβάνει τις παρακάτω διατάξεις:
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν.3536/07
Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10
Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης»
Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία αναπροσαρµόζονται τα ποσά για τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων
Τον Ν.4250 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων & Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις», ΦΕΚ 74/26.03.2014
Το ΦΕΚ 237/05.12.2012 για «Ρυθµίσει κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων…»,
ΦΕΚ 237 Α/05.12.2012, Άρθρο 3, παρ.5
Την µε αριθµ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστηµα ∆ιαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και ∆ιαδικασία Εφαρµογής των «Τοπικών
Σχεδίων για την Απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «∆ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση»
στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
∆υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013»
Τον «Οδηγό Παρακολούθησης & ∆ιαχείρισης για τον ∆ικαιούχο» των ΤΟΠΙΚΩΝ
Σχεδίων για την Απασχόληση
Την µε αριθµ. 3665/08.10.2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τοπική Πλατφόρµα για
την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων επιστηµόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην
καινοτοµία, και την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού», µε κωδικό ΟΠΣ «380058»
Το Σύµφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόµενης απόφασης ένταξης
Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης
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Την υπ’ αριθµ. 42/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:ΒΙΕ4Ω1Ω-2Θ8),
περί αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 και την εγγραφή
ποσού 15.000,00 € σε νέο ΚΑ Εξόδων 15-6162.008 µε τίτλο: «Ολοκληρωµένες
παρεµβάσεις και ενέργειες δηµοσιοποίησης και γνωστοποίησης του έργου : «Ενέργειες
Πληροφόρησης» , και Κ.Α. 15-6162.009 ποσού 11.000,00 ευρώ µε τίτλο «Ανάπτυξη
συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης µε τοπικούς και
υπερτονικούς φορείς».
Την υπ’ αριθµ. 26/2014 απόφαση (Α∆Α:ΒΙΕ7Ω1Ω-∆4Α) της οικονοµικής επιτροπής για
την έγκριση διάθεσης πίστωσης και της υπ’ αριθµ.168/2014 της οικονοµικής επιτροπής
(Α∆Α:6Θ91Ω1Ω-80Π), των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη διενέργεια του
παρόντος διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Αντικείµενο του Έργου
2.1 Γενικές Πληροφορίες
Το Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση «ΤΟΠΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «C.ΙΝ.Ε.ΕΜ.
∆ίκτυο Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας, Καινοτοµικής Επιχειρηµατικότητας και
Απασχόλησης Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία», στο οποίο συµµετέχουν οι εξής φορείς µε
συντονιστή την «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆ΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “i4G
Α.Ε.”»:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ευρωεργασιακή ΑΕ “ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ”,
Ευρωσύµβουλοι Ανώνυµη Εταιρεία Συµβούλων Ανάπτυξης & Τεχνολογίας
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»
∆ήµος Ζαγορίου
∆ήµος Πωγωνίου
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου – Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» – Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην
Απασχόληση» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Βασικός Στόχος της Παρέµβασης είναι η υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης δέσµης ενεργειών, οι
οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσµα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας 100 νέων επιστηµόνων και ανέργων της περιοχής, αλλά και η ανάδειξη
αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών µε βάση την ανταγωνιστικότητα, την
παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης. Όπως περιγράφεται και
στην µελέτη - έρευνα της αγοράς εργασίας, αλλά και από τα στοιχεία, που έχουν
συγκεντρώσει οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης (Α.Σ.) στην φάση σχεδιασµού του
σχεδίου δράσης συγκλίνουν στην διαπίστωση, ότι στην περιοχή υφίσταται µια ιδιαίτερη
κατηγορία ανέργων ατόµων µε τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:
• εµφανίζουν

σε
µεγάλο
βαθµό
σηµαντικό
υπόβαθρο
σε
δεξιότητες
και
ακαδηµαϊκά/επαγγελµατικά προσόντα σε σχέση µε το υπόλοιπο εργατικό δυναµικό,
• εµφανίζουν αδυναµία εξασφάλισης θέσεων εργασίας λόγω πχ. δυσµενούς επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος στην τοπική αγορά,
• εµφανίζουν αδυναµία εξεύρεσης θέσεων εργασίας λόγω πχ. χαµηλής εξειδίκευσης, ενώ
ακόµα και αν διαθέτουν άτυπα προσόντα, δεν µπορούν να το τεκµηριώσουν και να τα
συνδέσουν µε τις απαιτήσεις υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης,
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• εκφράζουν αισθήµατα µαταίωσης και παραίτησης, εξαιτίας της κατάστασης µακροχρόνιας

ανεργίας στην οποία έχουν περιέλθει,
χαµηλή κινητοποίηση και δυσκολεύονται ιδιαίτερα να αναγνωρίσουν τις
εξειδικευµένες τοπικές ανάγκες και δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε επιχειρηµατικές
ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.

• έχουν

Έµµεσος στόχος αλλά εξίσου σηµαντικής σπουδαιότητας είναι: 1) η δηµιουργία µόνιµων
δοµών δικτύωσης και λειτουργίας φορέων, οι οποίες θα παραµείνουν λειτουργικές και ενεργές
και µετά τη λήξη του φυσικού αντικειµένου της Πράξης, 2) Η ανάπτυξη µέσων, εργαλείων και
µεθόδων που θα αξιοποιηθούν σε διαχρονικό πλαίσιο προκειµένου για την επαγγελµατική
ένταξη των ατόµων που αντιµετωπίζουν το φαινόµενο της ανεργίας και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικής και καινοτόµας δραστηριότητας.
Απώτερος σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των επόµενων γενεών αποφοίτων και εν δυνάµει
επιχειρηµατιών, του οποίου η δυναµική θα παρουσιάζει αυξανόµενη τάση µε την συµµετοχή
νέων και καταξιωµένων επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών µε την πάροδο του χρόνου.
Ως «Περιοχή Παρέµβασης» ορίζουµε τους ∆ήµους Πωγωνίου, Ζαγορίου, καθώς και τις
ευρύτερες Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Άρτας και την εν γένει γεωγραφική περιοχή
της Ηπείρου (λόγω της διασποράς του Τ.Ε.Ι.).

2.2 Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου
Η υπηρεσία που καλείται ο ανάδοχος του παρόντος έργου να προσφέρει αφορά στην
υλοποίηση των παρακάτω δράσεων (κωδικοποιηµένα όπως περιλαµβάνονται στο Σχέδιο
Απόφασης του Έργου):
∆ράση 4. Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης µε τοπικούς και υπερτοπικούς παραγωγικούς φορείς.
1. Προϋπολογισµός Προτεινόµενης ∆ράσης: 11.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
2. Αναλυτική Περιγραφή Προτεινόµενης ∆ράσης:
Στα Μέσα από τη δικτύωση µε τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς θα δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις
για την ανάδειξη και υλοποίηση συντονισµένων, και πολυεπίπεδων
παρεµβάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή η δικτύωση θα συµβάλλει καθοριστικά στο σχεδιασµό
ολοκληρωµένης παρέµβασης σε τοπικό επίπεδο µε στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, της
επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης καινοτοµίας και τη συγκρότηση ενός συνεργατικού
πλαισίου δράσεων µέσα από συντονισµένες και συµπληρωµατικές ενέργειες για την
αποτελεσµατικότερη ενίσχυση των ωφελουµένων.
Στα πλαίσια της προτεινόµενης ∆ράσης προβλέπεται η ουσιαστική δικτύωση των φορέων της
Αναπτυξιακής Σύµπραξης µε τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς µε στόχο τη δηµιουργία
τοπικών συµµαχιών και τη µόχλευση πόρων και δυνάµεων για την παραγωγή
πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων των δράσεων του προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης.
Ευρύτερη επιδίωξη είναι η διαµόρφωση ενός ευρέος δικτύου που θα στηρίξει τις δράσεις και τα
αποτελέσµατα του Σχεδίου ∆ράσης, θα ενισχύσει τη συµµετοχή των τοπικών φορέων της
περιοχής και θα συµβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών δεσµών συνεργασίας.
Θα επιδιωχθούν και θα διαµορφωθούν συνεργασίες των εταίρων της Α.Σ. µε τοπικούς και
υπερτοπικούς φορείς (επιχειρήσεις, επιµελητήρια, αντιπροσωπευτικούς φορείς και
εκπροσώπους της οµάδας στόχου, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ΟΤΑ, κλπ).
Θα επιδιωχθεί µεταξύ άλλων η άµεση και συνεχής συνεργασία µε δηµόσιες υπηρεσίες στην
περιοχή παρέµβασης εφαρµογής του σχεδίου, επαγγελµατικούς φορείς και φορείς προώθησης
της επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης της καινοτοµίας, οι οποίες εκτιµάται ότι θα συντελέσουν
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στη δηµιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελειών και συνεργιών. Παράλληλα, µε σκοπό τη
διάδοση των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων που προκύπτουν από τις εργασίες στα
πλαίσια υλοποίησης των δράσεων της προτεινόµενης πράξης θα πραγµατοποιηθούν
στοχευµένες εκδηλώσεις, συναντήσεις και ηµερίδες µε σηµαντική παρουσία των τοπικών
φορέων άσκησης πολιτικής. Στόχος των εκδηλώσεων είναι να ενηµερώσουν και να
ευαισθητοποιήσουν τους διαµορφωτές της κοινής γνώµης, τους επαγγελµατικών και
επιχειρηµατικών φορέων, τους ενδιαφερόµενους φορείς οι οποίοι βρίσκονται εκτός
Αναπτυξιακών Συµπράξεων, καθώς επίσης και να επηρεάσουν τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής, ώστε να σχεδιάσουν κατάλληλες πολιτικές.
Ειδικότερα, θα πραγµατοποιηθούν στοχευµένες ενέργειες δικτύωσης στα ακόλουθα επίπεδα −
άξονες:
1. Σε επίπεδο παραγωγικών φορέων και επιχειρηµατικής κοινότητας της περιοχής
παρέµβασης
Η προσέγγιση και ανάπτυξη σταθερών συνεργειών µε την τοπική επιχειρηµατική κοινότητα
αποτελεί βασική προτεραιότητα της δικτύωσης της Α.Σ. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένας
µηχανισµός συνεργασίας µε τοπικές επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών κλάδων, µε
επιµελητήρια της περιοχής παρέµβασης, επαγγελµατικές ενώσεις και εργοδοτικούς φορείς και
φορείς προώθησης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. Η ενεργή συµµετοχή της
τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας στην εξέλιξη του Σχεδίου ∆ράσης θα συµβάλλει σηµαντικά
στην αποτελεσµατικότητα και επίτευξη των στόχων του Σχεδίου καθώς βασικός στόχος
αποτελεί τόσο η προώθηση των ωφελούµενων στην απασχόληση όσο και η ανάλυση και
αξιοποίηση των τάσεων που επικρατούν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η δικτύωση µε τους
παραγωγικούς φορείς θα αναδείξει περαιτέρω και σε πραγµατικό χρόνο τις ανάγκες των
τοπικών επιχειρήσεων και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, θα προωθήσει την από κοινού
ανάπτυξη προτάσεων και τη δηµιουργία ενιαίων στρατηγικών και δράσεων ενίσχυσης της
απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας.
2. Σε επίπεδο συνδικαλιστικών οργανώσεων, φορέων υποστήριξης της οµάδας στόχου,
εκπροσώπων της οµάδας στόχου
Η ενεργός συµµετοχή των ίδιων των ωφελούµενων αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης της
∆ικτύωσης. Βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της δράσης δικτύωσης αποτελεί η προσέγγιση
της οµάδας στόχου, η ένταξη εκπροσώπων της οµάδας στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων
του Σχεδίου και η δηµιουργία χώρων διαλόγου µε σκοπό τη διαρκή συνεργασία και
ανατροφοδότηση της πορείας του Σχεδίου. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένας µηχανισµός
προσέγγισης και ανάπτυξης διαλόγου µε εκπροσώπους της οµάδας στόχου µε µέλη της οποίας
ήδη η Α.Σ. µέσω των εταίρων της διατηρεί σχέσεις υποστήριξης και διαλόγου. Ο µηχανισµός
αυτός θα αποτελέσει τη γέφυρα µεταξύ των ωφελούµενων και τόσο των φορέων της Α.Σ. όσο
και της τοπικής κοινωνίας και θα αναδείξει ζητήµατα, απόψεις και προτάσεις των ωφελούµενων
τα οποία θα παρέχουν σηµαντική ανατροφοδότηση στο σχεδιασµό και υλοποίηση των
δράσεων της προτεινόµενης πράξης.
Επιπρόσθετα θα αναπτυχθεί συνεργασία µε τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην
ενίσχυση των προσόντων των ωφελουµένων, όπως Εκπαιδευτικοί Οργανισµοί, ∆οµών και
Υπηρεσιών συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Κέντρων Πληροφόρησης σχετικά µε
επιδοτούµενα προγράµµατα, ∆οµών Επιχειρηµατικής Υποστήριξης.
3. Σε επίπεδο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών και υπερτοπικών φορέων
Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ∆ράσης θα αναπτυχθούν ενέργειες δικτύωσης και συνεργασίας
µε φορείς αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες και δοµές. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένας
µηχανισµός δικτύωσης µε:
⇒ ∆ήµους της χωρικής ενότητας της περιοχής παρέµβασης.
⇒ Τοπικούς φορείς που έχουν ως πεδίο δραστηριότητας την απασχόληση (γραφεία ΟΑΕ∆,
δοµές προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα).
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Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων θα υποστηρίζουν και θα λειτουργούν συµπληρωµατικά
στις δράσεις του Σχεδίου ∆ράσης, ενισχύοντας την αποτελεσµατικότητα τους, παρέχοντας
ανατροφοδότηση και µεταφέροντας τεχνογνωσία, εµπειρία και Καλές Πρακτικές (Best
Practises) αναφορικά µε τις ανάγκες υποστήριξης της οµάδας στόχου.
3.
Μεθοδολογία Υλοποίησης της ∆ράσης:
Η µεθοδολογία υλοποίησης της ∆ράσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
⇒ Καταγραφή παραγωγικών φορέων, εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και επιχ/κής
κοινότητας, δοµών, φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται µε την υποστήριξη και
την προώθηση της απασχόλησης, της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας κλπ.
⇒ Σύσταση οµάδων εργασίας από στελέχη των φορέων της Α.Σ. και τακτικές συναντήσεις
εργασίας για την ανάπτυξη ενηµερωτικού και υποστηρικτικού της δικτύωσης υλικού
(κείµενα εργασίας, προσκλήσεις κλπ), καταγραφή συµπερασµάτων και αποτελεσµάτων,
ανατροφοδότηση και επανασχεδιασµό ενεργειών.
⇒ Προσέγγιση όλων των εµπλεκόµενων φορέων µέσω αποστολής ενηµερωτικών
υλικών/direct mailing.
⇒ Ανάπτυξη ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης – ενηµέρωσης για τις δράσεις
δικτύωσης µέσω του οποίου θα µπορούν να εγγράφονται στο δίκτυο και γίνονται
αποδέκτες των δραστηριοτήτων του όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς.
⇒ Υλοποίηση στοχευµένων ενεργειών για τη δικτύωση και ειδικότερα θεµατικών
εργαστηρίων, εκδηλώσεων και συναντήσεων εργασίας.
Ειδικότερα θα πραγµατοποιηθούν:
Ι. Θεµατικό εργαστήριο δικτύωσης στα οποία οι εκάστοτε εµπλεκόµενοι θα συµµετέχουν
εισάγοντας πληροφορίες, απόψεις, προτάσεις, δεδοµένα, τεχνογνωσία, καλές πρακτικές κλπ:
1 Θεµατικό Εργαστήριο ∆ικτύωσης τοπικών παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων,
ωφελούµενων και φορέων υποστήριξης απασχόλησης, επιχειρηµατικότητας,
καινοτοµίας και εκπαίδευσης,
ΙΙ. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, τοπικών υπηρεσιών
απασχόλησης και ωφελούµενων, η οποία θα συµβάλλει τόσο στην επαγγελµατογνωσία των
ωφελούµενων όσο και στη δικτύωσή τους µε την τοπική οικονοµική ζωή:
1 εκδήλωση δικτύωσης τοπικών φορέων τοπικών παραγωγικών φορέων και
επιχειρήσεων,
ωφελούµενων
και
φορέων
υποστήριξης
απασχόλησης,
επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας και εκπαίδευσης.
⇒ ∆ηµοσιεύσεις στον τύπο και δελτία τύπου.
⇒ Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης.
⇒ Επεξεργασία στοιχείων και αποτελεσµάτων δράσεων δικτύωσης και ανάπτυξη πλαισίου
προτάσεων για την προώθηση της απασχόλησης σε σχέση µε την οικονοµική κρίση.
⇒ Ανάπτυξη διαφοροποιηµένων τεχνικών δικτύωσης µε σκοπό τον εντοπισµό των
ωφελούµενων, την αποτύπωση των αναγκών και τη διάχυση των θέσεων και
αιτηµάτων τους.
⇒ Επαφή και ανταλλαγή εµπειρίας και τεχνογνωσίας µεταξύ των φορέων της Α.Σ., των
στελεχών των τοπικών δοµών, των ωφελούµενων.
⇒ Προσωπική επαφή µε ανθρώπους − κλειδιά των ΜΜΕ και φορέων που είτε υλοποιούν
επίσηµες πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας µε στόχο την
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση τους και την ανταλλαγή πληροφόρησης και στοιχείων.

Σελίδα 8 από 39

⇒ Ανάπτυξη µοντέλου διαρκούς επικοινωνίας µε τη συγκρότηση οµάδων εργασίας για
ενηµέρωση και αλληλοτροφοδότηση που διασφαλίζει τη µόνιµη και διαρκή
πληροφόρηση.
⇒ ∆ιοργάνωση τακτικών συναντήσεων όλων των φορέων που αποτελούν µέρη του
µηχανισµού δικτύωσης για την καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των αιτηµάτων
και αναγκών των ωφελούµενων µε στόχο την προώθηση και ενσωµάτωσή τους στις
υλοποιούµενες δράσεις.
4.

Αναµενόµενα Παραδοτέα/Προϊόντα (αριθµός ωφελουµένων, καταρτιζοµένων, ηµερίδων
κλπ):
Τα αναµενόµενα παραδοτέα/προϊόντα της ∆ράσης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
⇒ 1 Θεµατικό Εργαστήριο ∆ικτύωσης τοπικών παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων,
ωφελούµενων και φορέων υποστήριξης απασχόλησης, επιχειρηµατικότητας,
καινοτοµίας και εκπαίδευσης.
⇒ 1 εκδήλωση µεταξύ των φορέων της Α.Σ. για την ανάπτυξη, υλοποίηση και
επεξεργασία αποτελεσµάτων ενεργειών δικτύωσης.
⇒ Ενηµερωτικό υλικό σε έντυπη µορφή (1 Αφίσα – 100 προσκλήσεις – 100 τεµάχια
έντυπο υλικό).
⇒ Ενηµερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική µορφή (καταχωρήσεις σε 3 ιστοσελίδες).
⇒ Κείµενα εργασίας ενεργειών δικτύωσης.
⇒ Κείµενα προτάσεων από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων των ενεργειών
δικτύωσης.
⇒ Ηλεκτρονικό δίκτυο βάσης δεδοµένων (διευθυνσιολόγια, εγγραφές χρηστών).
⇒ 10 (κατ’ ελάχιστον) δικτυωµένοι τοπικοί φορείς που θα συµµετέχουν στις ενέργειες
δικτύωσης και θα παρέχουν ανατροφοδότηση στις δράσεις της προτεινόµενης Πράξης.

∆ράση 7. Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και ενέργειες
γνωστοποίησης του έργου – Ενέργειες πληροφόρησης.

δηµοσιοποίησης

και

1. Προϋπολογισµός Προτεινόµενης ∆ράσης: 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
2.
Αναλυτική Περιγραφή Προτεινόµενης ∆ράσης:
Η παρούσα δράση αποτελεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο για την Πράξη «Τοπική πλατφόρµα για
την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτοµία, και
την καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» και παρουσιάζει τη γενική και ειδική επικοινωνιακή
στρατηγική που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησής της.
Το περιεχόµενο του καθορίστηκε από τους παρακάτω βασικούς στόχους:
•
•
•
•

Την ενηµέρωση του ευρύ κοινού για την Πράξη και τις παρεµβάσεις που επιχειρούνται.
Την προσέλκυση ωφελουµένων.
Την προσέλκυση επιχειρήσεων.
Την ενηµέρωση των δυνητικών ωφελουµένων της Πράξης για τις ωφέλειες που
µπορούν να αποκοµίσουν από τις ∆ράσεις και τις Ενέργειες της Πράξης καθώς και για
τις ευκαιρίες επαγγελµατικής ένταξης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής τους
ενσωµάτωσης.

Σελίδα 9 από 39

Για το σχεδιασµό του Επικοινωνιακού Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη η σχετική αποκτηθείσα
εµπειρία των φορέων που συµµετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη από την υλοποίηση
αντίστοιχων δράσεων και ενεργειών σε προγενέστερα προγράµµατα (π.χ. κατά το Γ΄ΚΠΣ),
καθώς και Καλές Πρακτικές ενεργειών δηµοσιότητας κατά την ίδια προγραµµατική περίοδο.
Η παρούσα δράση περιγράφεται αναλυτικά στο Επικοινωνιακό Σχέδιο της παρούσας πράξης, το
οποίο αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 3.5 του Σχεδίου ∆ράσης.
Το Web portal που θα δηµιουργηθεί είναι µια ιστοσελίδα που θα ενσωµατώνει πληροφορίες και
υπηρεσίες, ώστε να αποτελεί µια πύλη για τους επισκέπτες. Θα παρέχει πληροφορίες γενικού ή
ειδικού περιεχοµένου υπό τη µορφή άρθρων και ειδήσεων και θα ενσωµατώνει online
κοινότητες forum καθώς και υπηρεσίες αναζήτησης/επικοινωνίας/ψυχαγωγίας. Η συνεχής
ανανέωση στο περιεχόµενο θα παροτρύνει τον επισκέπτη να επισκέπτεται τακτικά, ώστε να
ενηµερώνεται για το αντικείµενο που τον ενδιαφέρει.
Η διαχείριση περιεχοµένου θα αφορά σε:
⇒ Web-based σύστηµα διαχείρισης µέσω control panel, που επιτρέπει την πλήρη
παρακολούθηση του περιεχοµένου από την δηµιουργία έως την δηµοσίευση, την
επιλεκτική εµφάνιση περιεχοµένου ανάλογα µε τα δικαιώµατα του επισκέπτη, την
προβολή περιεχοµένου µε χρήση συνδροµής, την δηµοσίευση περιεχοµένου κατόπιν
επιβεβαίωσης κ.ά.
⇒ ∆ιαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας.
⇒ ∆ιαχείριση εγγράφων και εικόνων (δηµιουργία, αρχειοθέτηση, δηµοσίευση), διανοµή
ψηφιακής πληροφορίας (π.χ. audio/video streaming), ισχυρό σύστηµα αναζήτησης
βάσει κριτηρίων.
⇒ ∆ιαχείριση Χρηστών.
⇒ Πιστοποίηση χρήστη (εγγραφή/σύνδεση), σύστηµα sign-on, διαχείριση προφίλ,
διάφορα επίπεδα πρόσβασης, σύστηµα παρακολούθησης ενεργειών χρήστη (logging).
⇒ Συνεργασία και Επικοινωνία.
⇒ Συστήµατα Mailing, αυτόµατη αποστολή e-mail βάσει ενεργειών του χρήστη (password
reminder, νέα εγγραφή χρήστη), forums, chats, blogs, message boards, φόρµες
feedback, ηµερολόγια, newsletters, δηµοσκοπήσεις, έρευνες, βαθµολόγηση και
σχολιασµών σελίδων.
⇒ Ασφάλεια.
⇒ ∆ιάφορα επίπεδα πρόσβασης και δικαιώµατα ανά χρήστη, επιλεκτική προβολή
περιεχοµένου ανά χρήστη, κρυπτογράφηση πληροφοριών.
3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Το αναµενόµενο παραδοτέο / προϊόν της ∆ράσης θα είναι το ακόλουθο:
α) 1 ∆ιαδικτυακός Τόπος.
β) ∆ηµιουργία Έντυπου και Ηλεκτρονικού Ενηµερωτικού Υλικού.
⇒ 1 Ανάπτυξη Logo της Αναπτυξιακής Σύµπραξης για δηµιουργία εικόνας.
⇒ 1 Αφίσα*
⇒ 1 Ενηµερωτικό Έντυπο.
⇒ 1 φυλλάδιο (τρίπτυχα)*.
⇒ Σχεδιασµός επιστολόχαρτου Αναπτυξιακής Σύµπραξης
⇒ 1 Κινητή µονάδα ενηµέρωσης*.
⇒ 1 INFO-KIOSK*.
* Σχεδιασµός και Παραγωγή αφισών
Σελίδα 10 από 39

Αφορά το σχεδιασµό και παραγωγή Αφίσας ανακοινωτικού χαρακτήρα. Θα τοποθετηθεί σε
κάθε σηµείο που θα γίνει εκδήλωση, και σε σηµεία ενδεδειγµένα για να δηµιουργηθεί το
µεγαλύτερο awareness. Τα κείµενα της αφίσας θα είναι σε µία γλώσσα (ελληνική) και θα φέρει
τα λογότυπα του έργου και του προγράµµατος χρηµατοδότησης καθώς και των εταίρων του
έργου. Οι τεχνικές προδιαγραφές της Αφίσας έχουν ως εξής: Τετράχρωµη, διάστασης 70Χ50,
χαρτί velvet illustration 115 γρ. Η παραγωγή της θα γίνει σε 150 συνολικά τεµάχια.
* Σχεδιασµός, Εµπλουτισµός και παραγωγή φυλλαδίου
Αφορά τον σχεδιασµό, εµπλουτισµός, σύνταξη κειµένων και παραγωγή του φυλλαδίου του
έργου, το οποίο θα έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα και θα απευθύνεται στα ειδικά κοινά αλλά και
στο ευρύ κοινό. Επιπλέον θα φέρει όλα τα λογότυπα και σήµατα για τον προσδιορισµό του
προγράµµατος χρηµατοδότησης και των εταίρων του έργου. Το έντυπο πληροφορεί τους
συµµετέχοντες στις δράσεις του έργου Οι τεχνικές προδιαγραφές του Εντύπου έχουν ως εξής:
Τετράχρωµο, Τρίπτυχο, µε διαστάσεις Α4 ανοικτό. Η εκτύπωση θα γίνει σε χαρτί Velvet 130 gr.
Η παραγωγή του Εντύπου θα γίνει σε 1.000 τεµάχια.
*Κινητή Μονάδα Ενηµέρωσης
Θα διαµορφωθεί ένα αυτοκίνητο του δήµου µε τα λογότυπα της Αναπτυξιακής και
πληροφοριακό υλικό, καθώς και ηλεκτρονικό υπολογιστή, που θα εκτελεί δροµολόγια στην
περιοχή παρέµβασης για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση στα πλαίσια του προγράµµατος.
Θα πρέπει να γίνει προγραµµατισµός και καταγραφή των δροµολογίων.
*Infokiosk
Θα διαµορφωθεί χώρος στο ∆ηµαρχείο (ξεχωριστό γραφείο ή µία γωνία στον κεντρικό
διάδροµο της εισόδου του κτιρίου), ο οποίος θα έχει ένα µικρό έπιπλο -γραφείο- και τεσσερις
καρέκλες και εφόσον είναι δυνατόν έναν υπολογιστή.
Στο χώρο θα αναρτηθούν όλες οι αφίσες και θα διατίθενται όλα τα έντυπα του προγράµµατος.
Ο υπεύθυνος του χώρου θα ενηµερώνει το κοινό, θα δέχεται αιτήσεις συµµετοχής στο
πρόγραµµα και θα αναλάβει να εκτελεί όλες τις ενέργειες δηµοσιότητας που έχει αναλάβει ο
∆ήµος, καθώς και θα αποτελεί τον υπεύθυνο επικοινωνίας µε τους εταίρους του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός, κριτήριο κατακύρωσης και τρόπος πληρωµής
Το συγκεκριµένο έργο έχει συνολικό προϋπολογισµό τριάντα εικοσιένα χιλιάδων εκατόν
πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (21.159,35 €), πλέον ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που η τιµή µίας οικονοµικής προσφοράς, είναι ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε
τον προϋπολογισµό του έργου, η Οικονοµική Επιτροπή θα ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις.
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Οικονοµική εισηγείται την
αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007 (55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

∆ράση

4

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανάπτυξη συνεργασιών
(δικτύωση) των εταίρων της
Αναπτυξιακής Σύµπραξης µε
τοπικούς και υπερτοπικούς

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(σε ευρώ €)

∆ΑΠΑΝΗ
(σε ευρώ €)

Κατ’ αποκ.

1

8.943,09

8.943,09
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παραγωγικούς φορείς.

7

Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις
και ενέργειες δηµοσιοποίησης
και γνωστοποίησης του έργου –
Ενέργειες πληροφόρησης.

Κατ’ αποκ

1

12.195,12

12.195,12

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

21.138,21

Φ.Π.Α. 23 %

4.861,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

26.000,00

i. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη
προσφορά.
ii. Ο οικονοµικός διακανονισµός όσον αφορά στις καταβολές των πληρωµών προς τον Ανάδοχο,
ορίζεται ως εξής:
Το οικονοµικό αντάλλαγµα για την πληρωµή όλων των υπηρεσιών του αναδόχου θα
διαµορφωθεί σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου.
Για την πληρωµή του αναδόχου κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται συµβατικός
τρόπος πληρωµής ως κάτωθι:
Το ποσό της κάθε δράσης καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση των παραδοτέων ανά
δράση και την παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής.
Τα ανωτέρω ποσά θα διαµορφωθούν σε αναλογία µε το συνολικό τίµηµα της προσφοράς του
αναδόχου.
Ο ανωτέρω συµβατικός τρόπος πληρωµής λαµβάνεται υπ’ όψη και σε όλες τις πράξεις που
έχουν σχέση µε την παραλαβή του έργου.
Ο συµβατικός τρόπος πληρωµής δεν αναφέρεται σε ποσά που αντιστοιχούν σε πραγµατικό
κόστος παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά σε συµβατικό διακανονισµό αντιστοίχισης του κατ’
αποκοπή οικονοµικού ανταλλάγµατος έναντι της παροχής πλήρων υπηρεσιών εκ µέρους του
αναδόχου ανά πακέτο εργασίας του γενικού έργου, που εµπεριέχει υποχρεώσεις ετοιµότητας,
ταχύτητας και δέσµευσης προσωπικού, και εξυπηρετεί ταυτόχρονα την τµηµατική καταβολή
του οικονοµικού ανταλλάγµατος σε συνάρτηση µε την πορεία υλοποίησης του παρόντος
έργου.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕYΡΩ 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 την έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Για όλες τις πληρωµές θα υποβάλλεται απολογισµός από τον ανάδοχο και θα εκδίδονται τα
απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα
γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Ο τρόπος καταβολής των πληρωµών µπορεί να αλλάξει ύστερα από πρόταση του υποψήφιου
αναδόχου και σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του έργου σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας και τα στοιχεία που έχει περιγράψει στην προσφορά του και σύµφωνα µε την τιµή
που έχει προσδιοριστεί σ' αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρακρατήσει µέρος της
αµοιβής του ή και να µην προβεί στην πληρωµή του Αναδόχου, λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του.
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ΑΡΘΡ0 4ο
Ισχύς Προσφορών – ∆ιάρκεια Έργου – Ερωτήµατα σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό
1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν
είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας της κατάθεσης των
προσφορών.
2. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες διαγωνιζόµενους, αν αποδέχονται
την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την
παράταση και δεν συµµετέχουν πλέον στον διαγωνισµό.
3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά
την λήξη της ισχύος της προσφοράς.
4. ∆εν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και
ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους
υποψηφίους Αναδόχους η Αναθέτουσα Αρχή δύναται µε απόφασή της να του επιβάλει
κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
5. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται έως και τη λήξη του δηλαδή έως τις 31/12/2014.
Κατ' εξαίρεση, το έργο - και κατ' αντιστοιχία η παράδοσή του από τον ανάδοχο - µπορεί να
παραταθεί µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του έργου, σε περίπτωση τροποποίησης
του συνολικού χρονοδιαγράµµατος του έργου. Μέσα στα πλαίσια αυτά και όσων προβλέπονται
ειδικότερα στο Τεύχος της ∆ιακήρυξης είναι δυνατόν µετά από πρόταση του αναδόχου, που θα
γίνει δεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, να τροποποιηθεί η οριζόµενη προθεσµία ετοιµότητας
για την υλοποίηση των παραδοτέων.
6. Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της Προκήρυξης, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους, έως επτά εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή ή µε
τηλεοµοιοτυπία (fax) στον αριθµό 26533 60103 µε την ένδειξη “Ερωτήµατα σχετικά µε τον
Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό” για το έργο “«Τοπική πλατφόρµα για την απασχόληση και την
επιχειρηµατικότητα νέων επιστηµόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτοµία, και την καινοτοµική
επιχειρηµατικότητα». H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να απαντήσει µέσα σε χρονικό
διάστηµα 3 ηµερών εργάσιµων και το αργότερο 4 εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ικαιούµενοι συµµετοχής – Ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής επάρκειας – Υποβολή
και περιεχόµενο προσφορών
5.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςµέλος 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, που δραστηριοποιείται
νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών µε το
αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.∆.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται
νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την παροχή υπηρεσιών σχετικών µε το αντικείµενο
του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
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- Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης -ανάθεσης της
Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση
ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό
τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, όλα τα µέλη αυτών θα πρέπει να διαθέτουν την
απαιτούµενη εµπειρία και τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Κάθε συµµετέχων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια
προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση
σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι
προσφορές στις οποίες συµµετείχαν.

5.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής
Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν ανταποκρίνονται στα
κριτήρια του άρθρου 43 του Π.∆.60/2007. Ειδικότερα:
1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος
του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α` 173) και τροποποιήθηκε
µε το ν. 3424/2005 (Α` 305).
2. Επίσης αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, όταν:
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε
την επαγγελµατική διαγωγή του.
δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε
µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και
του ελληνικού δικαίου.
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στ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και
τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού
δικαίου.
ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ` εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Επίσης αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών:
α) Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 6 παράγραφος 8 της παρούσας διακήρυξης, β) Τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών
επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού
ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.
Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.

5.3. Ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής επάρκειας
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, µε
ποινή αποκλεισµού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό:
I. Ότι διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς
στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία
τεκµηρίωσης:
i) Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου αναδόχου:
(1) επιχειρηµατική δοµή
(2) τοµείς δραστηριότητας
(3) εγκαταστάσεις και εξοπλισµό
(4) αποδεδειγµένη εµπειρία µέσω της περιγραφής άλλων σχετικών έργων,
(5) αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα στελεχών και να δηλωθεί οποίοι απ’ αυτούς θα είναι
υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών (σύσταση οµάδας έργου)
II. Ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
µεγαλύτερο του 200% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο
των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισµού
του Έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συµµετοχής µε αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (ή αν δραστηριοποιείται λιγότερα χρόνια για όσα δραστηριοποιείται),
σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών ή δήλωση του συνολικού ύψους του
ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών.
III. Ότι διαθέτει επαγγελµατική εµπειρία κατάλληλα τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη, στην
υλοποίηση παρόµοιων έργων: Ένα (1) έργο παρέµβασης και ενέργειας δηµοσιοποίησης και
γνωστοποίησης έργου (π.χ. διαδικτυακή εφαρµογή, έντυπο και ηλεκτρονικό ενηµερωτικό υλικό
κλπ), ένα (1) έργο ανάπτυξης συνεργασιών (δικτύωσης) φορέων σε θέµατα υποστήριξης
απασχόλησης, επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας ή εκπαίδευσης.
Τυχόν εµπειρία σε έργο στα πλαίσια ΤοπΣΑ θα συνεκτιµηθεί.
Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε την υποβολή πίνακα έργων µε τα παρακάτω στοιχεία:
(1) Τίτλος έργου & Φορέας ανάθεσης
(2) Εργοδότης (αν είναι διαφορετικός από τον Φορέα ανάθεσης)
(3) Ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης έργου
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(4) Συνολικός προϋπολογισµός έργου.
Για όλα τα έργα του πίνακα απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του ∆ηµοσίου. Εάν οι αποδέκτες του έργου
είναι ιδιωτικοί φορείς τότε αρκεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη ή, αν αυτό δεν
είναι εφικτό, η υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου για την επιτυχή ολοκλήρωση του
έργου.
Η εµπειρία µπορεί να αποδεικνύεται κατά σειρά προτίµησης µε έναν ή περισσότερους από τους
παρακάτω τρόπους:
- Μέσω της εµπειρίας του υποψηφίου (όλων των µελών σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας)
- Μέσω συνεργαζόµενου υπεργολάβου ή µέλους της προτεινόµενης οµάδας έργου.
Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων
προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του Φακέλου
∆ικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκµηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και
επαγγελµατικές ικανότητες.
Είναι προφανές ότι η ανωτέρω ζητούµενη ελάχιστη ικανότητα πρέπει να µεταφέρεται µέσω της
κατάλληλης συγκρότησης στην Οµάδα Έργου του αναδόχου που θα απασχοληθεί µε το έργο.

5.4. Υποβολή και περιεχόµενο προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως, µε εκπρόσωπο ή ταχυδροµικά από τους
ενδιαφερόµενους, και θεωρούνται εµπρόθεσµες εφόσον παραληφθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή έως και την 14-11-2014, ώρα 11.30 π.µ. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι στην Ελληνική
γλώσσα (ή µε επίσηµη µετάφραση), υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που
πρέπει να περιέχει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη, ταξινοµηµένα σε τρεις (3)
πρωτότυπους υποφακέλους, των κάτωθι στοιχείων:
• ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας.
• Τεχνική Προσφορά.
• Οικονοµική Προσφορά.
Σε όλους τους φακέλους (ενιαίο και επί µέρους) των προσφορών θα πρέπει απαραίτητα να
αναγράφονται ευκρινώς, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δίδεται στο Παράρτηµα IΙ.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Η κάθε σελίδα των υποβαλλοµένων στοιχείων φέρει την πρωτότυπη µονογραφή του νοµίµου
και εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές,
προσθήκες, κ.λ.π. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι ευκρινώς γραµµένη και
πρωτότυπα µονογραµµένη από τον νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του υποψηφίου
αναδόχου.
Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν ανταποκρίνονται στα
κριτήρια του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ικαιολογητικά
Ο Φάκελος "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά µε την
σειρά που παραθέτονται και έχοντας ευκρινή διαχωριστικά µεταξύ τους.

Σελίδα 16 από 39

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ποσού ίσου µε το 3% του
προϋπολογισµού του έργου, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού επτακοσίων
ογδόντα ευρώ (780,00 €).
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο
Παράρτηµα I της παρούσας. Οι εγγυήσεις 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 υπογράψει και κυρώσει την Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το
σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδος, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Οργανισµών η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι ενιαία
στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης.
2. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συµµετοχής και
ορισµού νοµίµου εκπρόσωπου σε περίπτωση νοµικού προσώπου.
Ειδικότερα:
α) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο/ ατοµική επιχείρηση/ επιτηδευµατία, απόφαση του
δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος και βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει
το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του προσφέροντα.
β) Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, για τη σύσταση του νοµικού προσώπου: Αντίγραφο
του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να
αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις
του, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης.
Για την έγκριση συµµετοχής και για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου:
Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συµµετοχής του στο
∆ιαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς
εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει
δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου).
γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο
εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο
οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα
έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε το διαγωνισµό, έγγραφο. Στο
συµφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των
µελών της, το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους, καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής
αυτών. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται για όλα τα µέλη της
κοινοπραξίας ή ένωσης.
3. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/1986:
α. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/1986, στις οποίες να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος
διαγωνισµού, στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής
της προσφοράς του
1.∆εν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους
αναφερόµενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007 (σηµεία 1α έως 1δ της
παραγράφου 5.2 της παρούσας), οι οποίοι πρέπει να αναγράφονται ρητά και αναλυτικά.
2. ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
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3.∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη επίσης από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του.
4. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.1
5. ∆εν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
6. Είναι εγγεγραµµένος σε οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό ή Εµπορικό Μητρώο καθώς και
ότι ασκεί το ειδικό επάγγελµά του, που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις οποίες να
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 11 της παρούσας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις οποίες να
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
δηλώνει :
• Ότι τα στοιχεία παρουσίασης και εµπειρίας (γενικές και ειδικές πληροφορίες
υποψηφίου, υλοποιηθέντα συναφή και αντίστοιχα έργα µε συµµετοχή του υποψηφίου,
κλπ) τόσο για τον υποψήφιο, όσο και για την συγκεκριµένη οµάδα έργου είναι
απολύτως ακριβή.
• Ότι αποδέχεται όλους ανεξαιρέτως τους όρους του διαγωνισµού.
• Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (µόνο για φυσικά και
νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή
προσφορά).
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών ή δήλωση του συνολικού
ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση
ισολογισµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.3.ΙΙ της παρούσης.
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του προσφέροντος, σύµφωνα µε την παράγραφο
5.3.ΙΙ της παρούσης, για το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας 3ετίας
καθώς και του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών προς
το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης.
6. Γενικές πληροφορίες του υποψηφίου που θα απαντούν και θα τεκµηριώνουν τις
ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 5.3.I της παρούσας.
7. Στοιχεία τεκµηρίωσης της επαγγελµατικής εµπειρίας και πίνακα των κυριοτέρων έργων
και δράσεων, αντίστοιχων µε αυτές του παρόντος έργου, τα οποία υλοποίησε ο προσφέρων
κατά την προηγούµενη τριετία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 5.3.ΙΙΙ της παρούσας.
8. Συµπληρωµένο τον Πίνακα της Οµάδας έργου που βρίσκεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσης. (Από την συγκρότηση της οµάδας έργου πρέπει να προκύπτει ότι η ζητούµενη
ελάχιστη ικανότητα για τον ανάδοχο µεταφέρεται στην οµάδα έργου. Το στέλεχος του
Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) θα χειρίζεται την
απευθείας επικοινωνία του Αναδόχου µε τον Κύριο του Έργου, το συντονισµό των εργασιών
και την διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής
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του Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου µπορεί να είναι επίσης και στέλεχος αποκλειστικής
απασχόλησης µε την παραγωγή των παραδοτέων του έργου ή να είναι επικεφαλής οµάδας
στελεχών που θα απασχοληθούν µε το αντικείµενο του έργου).
9. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των προτεινόµενων στελεχών, από τα οποία να
προκύπτει η επαγγελµατική εµπειρία και οι εξειδικευµένες γνώσεις των Στελεχών της Οµάδας
Έργου σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας, συνοδευόµενα από τις σχετικές υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν.1599/1986 για κάθε µέλος της Οµάδας έργου που δεν ανήκει στο µόνιµο
προσωπικό του προσφέροντος. Στη συγκεκριµένη Υπεύθυνη δήλωση (1) ο εξωτερικός
συνεργάτης δηλώνει ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια
του παρόντος έργου και ότι αποδέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.
10. Σε περίπτωση ενώσεων, έγγραφη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ των µελών µε την
οποία ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της ένωσης, αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής του κάθε
µέλους και οριοθετείτε µε σαφήνεια το µέρος του έργου που αναλαµβάνει το κάθε µέλος της
ένωσης.
Σηµείωση:

α) σε περίπτωση υποψηφίου φυσικού προσώπου η δήλωση αφορά στο ίδιο το φυσικό
πρόσωπο β)σε περίπτωση νοµικού προσώπου την δήλωση υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή
διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο (ι) για το εκπροσωπούµενο από αυτόν νοµικό
πρόσωπο και (ιι) για τον εαυτό του ατοµικά όσον αφορά το σηµείο α2 της άνω δηλώσεως. Σε
περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος ή διαχειριστής ή εξουσιοδοτηµένος προς τούτο είναι
διαφορετικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν πρόκειται περί
ανώνυµης εταιρίας η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και όταν υπάρχουν επιπλέον οµόρρυθµοι εταίροι ή/και άλλοι
διαχειριστές, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και για κάθε έναν από αυτούς
ξεχωριστά.
β) επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να
φέρουν ηµεροµηνία θεώρησης γνησίου της υπογραφής ίδια µε την ηµεροµηνία υπογραφής της
υπεύθυνης δήλωσης.
*Για τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος και τα αποδεικτικά βεβαίωσης εµπειρίας,
δεν απαιτείται θεώρηση της γνησιότητάς τους.1
*Όπου ζητείται Υπεύθυνη ∆ήλωση ως δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός
των τελευταίων 30 ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική
αρχή ή τα ΚΕΠ2.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τεχνική Προσφορά
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που
διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του
υποψηφίου.
Η τεχνική προσφορά του αναδόχου πρέπει να απαντά στα κριτήρια του πίνακα αξιολόγησης
περιγράφοντας αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του, οργανωτικά, ποιοτικά, ποσοτικά
και χρονικά.

1

Σε εναρµόνιση µε το Ν.4250 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
& Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις», ΦΕΚ 74/26.03.2014
2
Σε εναρµόνιση µε την Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου για «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων…», ΦΕΚ 237
Α/05.12.2012, Άρθρο 3, παρ.5
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Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, πρέπει να αναφέρεται στον βαθµό ανταπόκρισης στις
τεχνικές απαιτήσεις, στην αποδοτικότητα της οργανωτικής διάταξης και στην διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών µέσω της εξασφάλισης και διαθεσιµότητας του
κατάλληλου δυναµικού, σε προσωπικό (µε αναφορά στο σχήµα διοίκησης έργου, την
εξειδίκευση ρόλων και καθηκόντων, τον βαθµό απασχόλησης και την καταλληλότητα της
οµάδας έργου), σε εργαλεία και τεχνικές σε όλες τις φάσεις υλοποίησης
του έργου και της χρήσης κατάλληλων µεθόδων διασφάλισης ποιότητας του έργου ανά φάση
υλοποίησης και ανά παραδοτέο.
Ειδικότερα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα διαιρείται σε 2 ενότητες και θα πρέπει να
απαντά κατ’ ελάχιστο στα αναφερόµενα στον πίνακα του άρθρου 10.2.
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να είναι µονογραµµένη σε όλα τα φύλλα και υπογεγραµµένη
στο τέλος, µε ποινή αποκλεισµού.
Τονίζεται ότι στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να εµφανίζονται τιµές. Τυχόν εµφάνιση τιµών επιφέρει αποκλεισµό της προσφοράς.
Γενικά, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο
τεκµηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και απαντά στις επιµέρους
απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια
αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Οικονοµική Προσφορά
1. Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αµοιβής, το
αναλογούν ποσό ΦΠΑ και το συνολικό κόστος (καθαρή αµοιβή πλέον ΦΠΑ).
2. Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ.
3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
7. Για τις προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαµηλές θα ζητείται
από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη παροχή διευκρινίσεων για την αιτιολόγηση και
ανάλυση της Οικονοµικής Προσφοράς. Αν η Επιτροπή κρίνει πως οι παρασχεθείσες
διευκρινίσεις δεν είναι επαρκείς και δε διασφαλίζουν την οµαλή, ποιοτική και έγκαιρη
υλοποίηση του έργου, τότε µπορεί να τις απορρίψει και η συνολική Προσφορά θα
απορρίπτεται.

8. Το περιεχόµενο της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω
οδηγίες:
i.

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική
προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και
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ii.
iii.

iv.
v.
vi.

vii.

αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ, και φέρει την υπογραφή του
Προσφέροντα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο
αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως.
Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που
αναγράφεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία.
Θα δίνεται η τελική τιµή για το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου µετά από
πιθανές εκπτώσεις. Στις τιµές θα συµπεριλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση εκτός από τον
ΦΠΑ.
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς
το κόστος, κρυφά κόστη, κ.λπ.
Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου ή θέτει
όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των
αντικειµένων της υπηρεσίας, που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας, δεν
γίνονται δεκτές.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε
υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η Οικονοµική Προσφορά
θα δίνεται µε την συµπλήρωση του κατωτέρω Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς:
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ολογράφως
Αριθµητικώς

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 23%
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Παρακολούθηση υλοποίησης & διαδικασία παραλαβής του έργου
1. Για την παρακολούθηση των προσφερόµενων υπηρεσιών θα οριστεί αρµόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης/ Παραλαβής (ΕΠΠΕ).
2. Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία που εφαρµόζει η Αναθέτουσα Αρχή από την αρµόδια ΕΠΠΕ.
3. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του, θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και θα
κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα παραδοτέα του έργου,
έτσι όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα και την σχετική σύµβαση.
4. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της
Σύµβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – το αργότερο εντός επτά (7)
εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του – τις
παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε
αυτές και να το επανυποβάλλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός επτά
(7) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.
5. Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε
καµία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν
επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.
6. Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ,
γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στον παρόντα διαγωνισµό.
Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή
του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου, όπως έχει ορισθεί µε σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
(ΕΠΠΕ).
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7. Σε περίπτωση που υλικό, άυλο ή µη αποκαθιστώµενο παραδοτέο, δεν ανταποκρίνεται
τελικά στις υποχρεώσεις της σύµβασης, η επιτροπή στα πλαίσια της ανωτέρω
διαδικασίας, όπως αυτή δύναται να εφαρµοσθεί σε κάθε περίπτωση, µπορεί να
απορρίψει το παραδοτέο ή να το αποδεχθεί µερικά µε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής, περιλαµβάνοντας σχετική αιτιολογία στο αντίστοιχο πρωτόκολλο. Σε περίπτωση
που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80.
8. Το έργο παραλαµβάνεται τµηµατικά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των παραδοτέων
και οριστικά, µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του από τον Ανάδοχο και
την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
∆ιαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού – αξιολόγηση προσφορών – Πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
10.1 Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
Η διαδικασία του διαγωνισµού θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.28/80».
Τον διαγωνισµό θα διεξάγει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία θα εκτελέσει τα καθήκοντα
(α) του οργάνου παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, (β) του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών,
(γ) του οργάνου αξιολόγησης ενστάσεων.
Την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού παραλάβει από την
υπηρεσία τους φακέλους των κατατεθέντων προσφορών, θα συνέλθει σε δηµόσια συνεδρίαση
και θα αποσφραγίσει µε την σειρά που υποβλήθηκαν, τον γενικό φάκελο καθώς και τον φάκελο
της αντίστοιχης τεχνικής προσφοράς, κάθε προσφοράς που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα. Η
επιτροπή θα µονογράψει και θα σφραγίσει µε όλα τα µέλη της, όλα τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και την τεχνική προσφορά σε κάθε της φύλλο. Στη συνέχεια θα µονογράψει και θα
σφραγίσει και τον κλειστό φάκελο της αντίστοιχης οικονοµικής προσφοράς χωρίς να προβεί
στην αποσφράγιση αυτού. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων των προσφορών και των
δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ανακοινώσει στους διαγωνιζόµενους
ποιοι εξ’ αυτών γίνονται δεκτοί για τη συνέχεια του διαγωνισµού και ποιοι όχι, και θα
καταχωρήσει την διαδικασία σε πρακτικό (1ο πρακτικό). Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα
ανακοινώσει επίσης στους διαγωνιζοµένους ότι µε πρόσκλησή της θα κάνει γνωστή, προς τους
υποψηφίους αναδόχους των οποίων τα ∆ικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά έγιναν
αποδεκτά, την επόµενη δηµόσια συνεδρίαση κατά την οποία θα λάβει χώρα η αποσφράγιση
των οικονοµικών προσφορών.
Τα στοιχεία των προσφορών και οι κλειστοί φάκελοι των οικονοµικών προσφορών
φυλάσσονται από την επιτροπή διαγωνισµού µέχρι να ολοκληρωθεί η βαθµολόγηση των
τεχνικών στοιχείων και η αξιολόγηση των προσφορών.
10.2 Τεχνική αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει επίσης από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Στη φάση αυτή
του διαγωνισµού η επιτροπή έχει την ευθύνη του ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθµολόγησης και της τελικής κατάταξής τους.
Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει κριτηρίων τα οποία έχουν ορισθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κριτήρια έχουν καταταχθεί σε δύο οµάδες.
(1) Ανταπόκριση στις τεχνικές απαιτήσεις, απόδοση και ποιότητα
(2) Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη
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Για τις παραπάνω δύο οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας σε ποσοστό επί τοις εκατόν 70
και 30 για κάθε οµάδα αντίστοιχα. Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των οµάδων, έχει καθοριστεί επίσης ο επί µέρους συντελεστής βαρύτητας
(συντελεστής στάθµισης), ώστε το άθροισµά τους, για κάθε οµάδα, να ισούται µε τον
καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.
Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100
βαθµούς.
Η βαθµολόγηση των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολόγηση αυτή
αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν 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 ως επουσιώδεις και η
προσφορά ως αποδεκτή.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της
κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και
των δύο οµάδων.
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 80 έως 110 βαθµούς.
Προσφορές που κρίνονται ως τεχνικά απαράδεκτες και µη σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους
της ∆ιακήρυξης δεν αξιολογούνται.
Οι οµάδες κριτηρίων, τα επί κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα:

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Μεθοδολογία και µέσα για την υλοποίηση του έργου
Α1. Γενική Παρουσίαση του έργου και κατανόηση των σκοπών,
των στόχων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου
Α2. Ανάλυση Παραδοτέων (πληρότητα και ρεαλιστικότητα της
ανάλυσης σε εργασίες, δραστηριότητες και παραδοτέα) Χρονοδιάγραµµα
Α3. Μέσα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου
Β. Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του
οργανωτικού
σχήµατος της Οµάδας Έργου
Β1. Σύνθεση της Οµάδας Έργου, οργανωτική
αποτελεσµατικότητα
Β2. ∆ιαθεσιµότητα µελών Οµάδας Έργου (εύρος εµπλοκής στην
εκτέλεση του έργου, καθήκοντα, συσχέτιση µε παραδοτέα κλπ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
60%
20%
25%
15%
40%

25%
15%
100%

Η βαθµολόγηση των τεχνικών στοιχείων και η αξιολόγηση των προσφορών καταγράφονται σε
σχετικό πρακτικό (2ο πρακτικό).
10.3 Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
Μετά την διαδικασία της αξιολόγησης και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, σε
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε σχετική πρόσκληση, αποσφραγίζονται από την επιτροπή
διαγωνισµού σε δηµόσια συνεδρίαση οι κλειστοί φάκελοι των οικονοµικών προσφορών,
ανακοινώνονται οι τιµές κάθε προσφοράς και καταγράφονται σε σχετικό πρακτικό (3ο
πρακτικό). Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων προσφορών δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο τελικό βαθµό
αξιολόγησης (Ti) όπως υπολογίζεται από τον τύπο:
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Τΐ = 85 χ (Tai/ Tamax) + 15 χ (OΠmin/ ΟΠί)
όπου :
Ti = Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης της προσφοράς i (µε στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά
ψηφία)
Tai = Ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i
Tamax = Ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς
ΟΠmin = Το κόστος της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς
ΟΠί = Το κόστος της προσφοράς i
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση τών
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις,
οπότε θεωρούνται αποδεκτές.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης, ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν
απόρριψη των προσφορών.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα ανακοινωθεί
εγγράφως στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Κατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού
Α. Μετά την ανάδειξη της οικονοµικά συµφερότερης προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, καλείται και οφείλει εντός προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση
παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν.2672/1998, να υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα επί
µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) έναντι των οποίων
υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 6 της παρούσας.
Αν περάσει η παραπάνω προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών, χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να
υποβάλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά ή αν το περιεχόµενο των δικαιολογητικών που
προσκοµίζονται από τον υποψήφιο ανάδοχο δεν αντιστοιχεί στο περιεχόµενο των
υποβληθεισών υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 6, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από
την συνέχιση της διαδικασίας και η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να εξετάσει την ανάθεση του
έργου στους επόµενους κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενους µε την ίδια διαδικασία ή να
αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισµού.
Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει
να εκδίδονται από τα κατά νόµο αρµόδια πρόσωπα, τα οποία θα βεβαιώνουν επ’ αυτών ότι
είναι ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από τα νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα εκ του
πρωτοτύπου.
Στις περιπτώσεις αποκλεισµού υποψηφίων αναδόχων για τους ανωτέρω λόγους εκπίπτει η
Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, η οποία έχει κατατεθεί µε την Προσφορά.
Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισµού είναι τα ακόλουθα:
Α1. Οι Έλληνες Πολίτες
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1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής
µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατος του. Το πιστοποιητικό ή η
βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/AV16.03.2007)
περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας
2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
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.
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.
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.
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.
7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή
αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό
συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την
έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 3 του Ν.
3414/2005
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Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολο 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 εντός του
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Α2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες
1. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής
του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό
µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται
από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΛ 64/A’/16.03.2007) περί προσαρµογής
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και
για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα ή το έγγραφο
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
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.
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 ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
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.
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.
7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή
αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό
συµβιβασµό.
8. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
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
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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 ο υποψήφιος
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
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 της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
11. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
12. Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
20977/2007,ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την
έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 3 του Ν.
3414/2005.
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο 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 διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ο
Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». Στην κατά τα άνω ένορκη
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.

Α3. Τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής
µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η
βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
2. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του
υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δηµοσιότητας.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή σε περίπτωση αλλοδαπού νοµικού προσώπου
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, όπου θα πρέπει να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:
α) Αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και β)
Αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ.1, του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΛ
64/Α’/16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και γ) Για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:Οµόρρυθµοι εταίροι και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος και µέλη
∆.Σ. για Α.Ε. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι διαφορετικό φυσικό πρόσωπο από τα
ανωτέρω, και ο εκάστοτε νόµιµος εκπρόσωπος. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού
προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. Το απόσπασµα αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί
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το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
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.
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.
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.
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.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει
ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των άνω νοµοθετηµάτων. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή
αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό
συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
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.
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.
Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την
έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 3 του Ν.
3414/2005.

Για τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα, 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
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». Για τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα, σε

Σελίδα 28 από 39

περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο 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 διοικητικής 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 πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης». Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι
στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

Α4. Τα συνεργατικά σχήµατα
1. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του
υποψήφιου Αναδόχου. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα.
2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1
του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΛ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και για τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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.
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.
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. To πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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.
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει
ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των άνω νοµοθετηµάτων. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή
αναστολή εργασιών ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό
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συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
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.
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.
Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την
έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 3 του Ν.
3414/2005.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολο 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 εντός του
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Προκειµένου για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς ισχύει η υποχρέωση που αναφέρεται στο σηµείο
8 του πίνακα δικαιολογητικών που υποχρεούται να προσκοµίσει ο υποψήφιος ανάδοχος, ο
οποίος είναι ( ηµεδαπό ή αλλοδαπό) νοµικό πρόσωπο.
Για τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου
ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο 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 διοικητικής 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 πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά εντός
του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Β. Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την ανάθεση του έργου στον
επικρατήσαντα υποψήφιο σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. Η Αναθέτουσα Αρχή
αποφαίνεται για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εκδίδει απόφαση
κατακύρωσης και καλεί τον ανάδοχο να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση και να παραλάβει την Εγγύηση Συµµετοχής. Με την ανακοίνωση η σύµβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η ίδια σύµβαση που θα υπογραφεί στη συνέχεια έχει
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Στις περιπτώσεις όµως που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Π.∆.28/80.
Γ. Τα πρακτικά του διαγωνισµού, το σύνολο των προσφορών, οι τυχόν ενστάσεις που θα
υποβληθούν και η γνώµη της αρµόδιας επιτροπής πάνω στις ενστάσεις, καθώς και η
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αιτιολογηµένη έκθεση της επιτροπής διαγωνισµού για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού
υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή.
∆. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσµα ασύµφορο και να επαναλάβει τον
διαγωνισµό µε τους ίδιους όρους ή νέους, χωρίς να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωµα ή αξίωση
αυτών που πήραν µέρος στον διαγωνισµό.
Ε. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός µαταιωθεί, είτε γιατί δεν υπάρχει καµία συµµετοχή ή γιατί
δεν θα µετέχει ικανός αριθµός µειοδοτών ή γιατί οι προσφορές απορριφθούν, επειδή είναι
απαράδεκτες ή ασύµφορες, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται ή να επαναλάβει τον διαγωνισµό ή
να προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης της προµήθειας όπως ορίζει ο νόµος.

ΑΡΘΡΟ 12ο
∆ιοικητικές Προσφυγές / Ενστάσεις
Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σε αυτόν και κατά της
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 20 του Π.∆.
28/80, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε
άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές.
Ειδικότερα πριν την υπογραφή της σύµβασης µπορούν να υποβληθούν προς το αρµόδιο
όργανο διεξαγωγής του διαγωνισµού ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) διά του πρωτοκόλλου της
Αναθέτουσας Αρχής) οι παρακάτω ενστάσεις:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Υποβάλλεται µέσα στο ήµισυ του χρόνου από την τελευταία δηµοσίευση και την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την
συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του
διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών
Υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης
εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού
φακέλου, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και
εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής
προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται,
εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού
Υποβάλλεται έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3)
εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής
πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά,
εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει
την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µετά από γνώµη
της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. Η σχετική απόφαση επί ενστάσεων
κοινοποιείται στους ενισταµένους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι
λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε
αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Λοιποί όροι
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1. Ευθύνη των µελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση
εταιρειών, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
2. Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, που θα συναφθεί, αλλά και
µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί εµπιστευτικά
και να µη γνωστοποιεί σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπροσώπων του ελληνικού
και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
3. Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύµβαση µε τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
4. Τόπος παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών εκ µέρους του αναδόχου θα
γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του αναδόχου, στην
έδρα της Οµάδας έργου της Αναθέτουσας Αρχής στο ∆ήµο Πωγωνίου, καθώς και επίσης σε
κάθε άλλο σηµείο που θα απαιτηθεί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα προκήρυξη
και τη σύµβαση που θα ακολουθήσει.
Συµπληρωµατικά, σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
παρίσταται µε έξοδά του (µετακίνησης και διαµονής) για να παρέχει τις προβλεπόµενες από την
παρούσα και τις ανάγκες του έργου υπηρεσίες του, σε συναντήσεις ή σε δράσεις του έργου ή
κατόπιν κλήσεως από την οµάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ισχύουσα νοµοθεσία - Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύµβαση που
θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της
διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά
οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες.
7. Η Σύµβαση τροποποιείται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Π.∆. 20/80, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον
συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση
ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο.

ΑΡΘΡΟ 14ο
∆ηµοσιοποίηση του διαγωνισµού
Η παρούσα προκήρυξη δηµοσιοποιείται στους δικτυακούς τόπους www.pogoni.gr στον
δικτυακό τόπο του Προγράµµατος ∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/ (φορέας: ∆ΗΜΟΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ) και τοιχοκολλείται µε αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου
Περίληψη αυτής δηµοσιοποιείται σε 1 ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού.
Το κόστος δηµοσίευσης στις εφηµερίδες βαρύνει τον ανάδοχο (Ν.3801/2009).

ΑΡΘΡΟ 15ο
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητούν το πλήρες κείµενο της διακήρυξης του διαγωνισµού
χωρίς χρέωση: α) στα γραφεία του ∆ήµου Πωγωνίου , Καλπάκι, Τ.Κ. 44004, και β) στον
δικτυακό τόπο του ∆ήµου Πωγωνίου www.pogoni.gr Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να
αποστέλλουν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση E-mail:
dimospogoniou@pogoni.gr τα στοιχεία τους (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στην διάθεσή της
πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους
αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ΄αυτής. Οι παραλήπτες της
διακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον
πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
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παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ∆ήµο Πωγωνίου και να ζητήσουν νέο πλήρες
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ...........................
Προς:
∆ΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙ, ΤΚ 40004
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ .......................
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 ………………
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αναθέτουσα Αρχή
∆ιεύθυνση
Τηλέφωνο
Fax
Ε-mail
Πληροφορίες
Ηµεροµηνία και ώρα
λήξης προθεσµίας
κατάθεσης προσφορών
Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού

∆ήµος Πωγωνίου
Καλπάκι Ιωαννίνων, 440 04
2653360115
2653360103
dimospogoniou@pogoni.gr
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Υπηρεσιών
…/0…/2014 µέχρι ώρα 11:30 π.µ.
../…/2014

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός για την Επιλογή Αναδόχου για την
«Τοπική πλατφόρµα για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων
επιστηµόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτοµία, και την καινοτοµική
επιχειρηµατικότητα»
στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»

Στοιχεία
Υποψηφίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας για το έργο:
«Τοπική πλατφόρµα για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων
επιστηµόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτοµία, και την καινοτοµική
επιχειρηµατικότητα» στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Φυσικό / Νοµικό πρόσωπο:

Ονοµατεπώνυµο
στελέχους

Θέση στην Οµάδα

Καθήκοντα

Εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.: …./2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Κωνσταντίνος Καψάλης
Καλπάκι … / ….. / 2014
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Στο Καλπάκι, σήµερα την …./…../2014, µεταξύ αφ’ ενός του «∆ήµου Πωγωνίου», το οποίο
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο, κ. Κωνσταντίνο Καψάλη και αφ’ ετέρου του/της
……………………………………….., κατοίκου……………………..οδός ……………. αριθµός ……., µε
αριθµό ταυτότητας ……………………, µε αριθµό φορολογικού µητρώου ……………., υπαγόµενος/η
στη ∆ΟΥ …….., καλούµενος/η στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», ή Η ………….εταιρεία µε την
επωνυµία…………….που έχει την έδρα της στην …………., οδός ………………και εκπροσωπείται
νόµιµα από τον ……………..διαχειριστή της εταιρείας ( επισυν. Καταστατικό ) µε αριθµό
φορολογικού µητρώου ……………., υπαγόµενος/η στη ∆ΟΥ …….., καλούµενη στο εξής
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,
συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. Ο ∆ήµος Πωγωνίου, µετά την από …………. εισήγηση της Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, κατακύρωσε στον/ην «Ανάδοχο» τον
διενεργηθέντα Πρόχειρο διαγωνισµό, για την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του
έργου: “Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου:
«Τοπική πλατφόρµα για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων
επιστηµόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτοµία, και την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα»”
που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», που συγχρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
2. Ο ∆ήµος Πωγωνίου µε την µε αριθµ. …………….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
κατακυρώνει τον ως άνω διαγωνισµό και αναθέτει στον «Ανάδοχο», ο οποίος αποδέχεται και
αναλαµβάνει την ενέργεια «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: “Παροχή
υπηρεσιών συµβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου: «Τοπική πλατφόρµα για την
απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων επιστηµόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτοµία, και την
καινοτοµική επιχειρηµατικότητα»” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη
προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης
συµπεριλαµβανοµένων και των στην παρούσα αναφεροµένων συµβατικών εγγράφων
(προσφορά κ.λ.π).
3. Το συνολικό τίµηµα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των
…………………….. και θα καταβληθεί από το ∆ήµο Πωγωνίου στον «Ανάδοχο», σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης και όπως περιγράφεται σε αυτήν.
Το τίµηµα κάθε είδους εκ των προαναφερόµενων υπηρεσιών αναφέρεται στην προσφορά του
«Αναδόχου» στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες
κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ,. Στην παραπάνω τιµή συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά όλες οι
περιγραφόµενες στις τεχνικές προδιαγραφές του/ της «Αναδόχου» για την εκπλήρωση των
όρων της παρούσας, όλες οι νόµιµες κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές.
4. Ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει να υλοποιήσει το έργο που αναφέρεται στις εξής δράσεις:
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∆ράση 4: Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης µε
τοπικούς και υπερτοπικούς παραγωγικούς φορείς και
∆ράση 7: Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και ενέργειες δηµοσιοποίησης και γνωστοποίησης του
έργου – Ενέργειες πληροφόρησης.
όπως ορίζονται ειδικότερα και αναλυτικά στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
5. Ο «Ανάδοχος» ρητώς αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι οι παραπάνω υπηρεσίες
θα είναι πλήρως προσαρµοσµένες µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται ρητά
στην Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του και στην προκήρυξη του διαγωνισµού.
6. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών πριν την
παράδοσή τους στο ∆ήµο Πωγωνίου.
7. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της
Σύµβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – το αργότερο εντός επτά (7)
εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του – τις παρατηρήσεις της
επί του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το
επανυποβάλλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών
από τη λήψη των παρατηρήσεων, εφόσον είναι δυνατή η διόρθωση, άλλως ή σε περίπτωση
που ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται, επιβάλλονται περικοπές του οικονοµικού ανταλλάγµατος.
8. Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλεια όλων όσων
απασχοληθούν στην εκτέλεση της παρούσας σύµβασης καθώς και στην καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε κατά νόµο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης.
9. Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζηµίωση
οποιουδήποτε για κάθε φύσεως και είδους ζηµιές, που τυχόν υποστεί ο ∆ήµος Πωγωνίου, το
προσωπικό του ή κάθε τρίτος, από πράξεις ή παραλείψεις του ή των προσώπων που θα
χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές αν
υποχρεωθεί ο ∆ήµος Πωγωνίου να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση ο «Ανάδοχος»
υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τόκων
και εξόδων.
10. Στην παρούσα σύµβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας
ενιαίο κείµενο µε αυτή, δεσµεύοντας εξίσου τα συµβαλλόµενα µέρη και µε την αναφερόµενη
σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενοµένης από την παρούσα σύµβαση, ως επέχουσας πρωταρχική
ισχύ, έναντι των υπολοίπων συµβατικών εγγράφων, τα οποία την συµπληρώνουν και την
επεξηγούν:
Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και τα αναπόσπαστα παραρτήµατά της
Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
Η Οικονοµική προσφορά του Αναδόχου
Το πρακτικό κατακύρωσης,
Όλες οι ∆ηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα της Προκήρυξης.
11. Για τον αποκλεισµό οποιουδήποτε ερµηνευτικού προβλήµατος ως προς τη δηλωµένη
βούληση των µερών από την τυχόν εκ παραδροµής µη υπογραφή και µη επισύναψη
οποιασδήποτε δήλωσης προβλεποµένης από τη ∆ιακήρυξη, ο «Ανάδοχος» συνοµολογεί ρητά
ότι µε την υπογραφή της παρούσας θεωρείται κατά αµάχητο τεκµήριο ότι υπέβαλε όλες αυτές
τις δηλώσεις και ότι σε κάθε περίπτωση αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως το ουσιαστικό
περιεχόµενο όλων αυτών των δηλώσεων, όπως αυτό προκύπτει από την αντίστοιχη ρήτρα της
∆ιακήρυξης.
12. Αρµόδια ∆ικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση
των όρων της παρούσας, συνοµολογείται µεταξύ των µερών ότι είναι τα αρµόδια ∆ικαστήρια.
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13. Συµφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται µόνο έπειτα
από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
14. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία έλαβε ένα η
Αναθέτουσα Αρχή και δύο ο Ανάδοχος.

Τα Συµβαλλόµενα Μέρη
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