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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1  ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της Προκήρυξης 

Σκοπός και Στόχοι του συνολικού Έργου  

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του ρόλου της ως αποκεντρωµένης διοικητικής 
µονάδας µε καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εφαρµογής της εθνικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο, επιχειρεί, όπου υπάρχουν ή µπορεί να 
δηµιουργηθούν οι δυνατότητες και τα µέσα, εστιασµένες παρεµβάσεις που στοχεύουν στη 
στην ενίσχυση της πολιτισµικής κληρονοµιάς, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
κατοίκων, στην προστασία του περιβάλλοντος µε απώτερο σκοπό την ενδυνάµωση της 
τοπικής ανάπτυξης.  

Το έργο ΗΛΙΟΣ-ΖΩΗ συνίσταται από µια σειρά εκδηλώσεων στην Περιφέρεια 
Ηπείρου και στην Περιφέρεια Απουλίας µέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η ευαισθητοποίηση 
των πολιτών και η κινητοποίησή τους σε δράσεις που αφορούν: 

� στην πολιτισµική κληρονοµιά  των Περιφερειών Ηπείρου & Απουλίας 
�  σε θέµατα διαχρονικής επιστηµονικής διερεύνησης του ήλιου ως πηγής 

ενέργειας και των αναφεροµένων στην ιστορία εφαρµογών χρήσης της   
� στις µεθόδους εκµετάλλευσης και χρήσης της ηλιακής ενέργειας στην 

καθηµερινή µας ζωή προκειµένου να προστατευθεί το περιβάλλον, ο 
άνθρωπος αλλά και η πολιτιστική  κληρονοµιά  

Τo έργο αφορά τις παρακάτω δράσεις: 

1. Ανάπτυξη κοινής δράσης για την ανάδειξη της Ιστορικής και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς, µε επίκεντρο τη διαχρονική αξιοποίηση του ήλιου ως φυσικής 
πηγής ενέργειας και µε κύρια επιδίωξη την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε  
ζητήµατα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της 
διαφύλαξης των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

2. ∆ιάδοση, ιδίως µεταξύ των νέων, των ιστορικών και των σύγχρονων 
µεθόδων χρησιµοποίησης της καθαρής ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των 
αναγκών της καθηµερινής ζωής µέσα από µια σειρά πολιτιστικών, αθλητικών 
και µορφωτικών εκδηλώσεων 

3. Ανάδειξη του πνεύµατος της διασυνοριακής συνεργασίας και της οµαδικής 
εργασίας και ανάπτυξη της ικανότητας ολοκληρωµένου σχεδιασµού σύνθετων 
συστηµάτων ή δράσεων 

4. ∆ηµιουργία κλίµατος ευγενούς ανταγωνισµού µεταξύ εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, µε τη συµµετοχή καθηγητών και σπουδαστών, σε τοµείς που 
αναφέρονται διαχρονικά στην τεχνολογία της χρήσης των φυσικών πηγών 
ενέργειας για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών 
προβληµάτων  

5. Προσέλκυση της προσοχής των πολιτών και διέγερση του ενδιαφέροντος 
συµµετοχής τους στις διάφορες εκδηλώσεις του έργου λόγω του 
πρωτοποριακού και επαγωγικού τρόπου παρουσίασης του θέµατός του 
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6. Πρόκληση ενδιαφέροντος µεταξύ του επιστηµονικού κόσµου για την 
αναδίφηση, συλλογή και ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς που 
να σχετίζονται µε τη διαχρονική προσπάθεια του ανθρώπου να εκµεταλλευτεί 
τις φυσικές πηγές ενέργειας για την ικανοποίηση των αναγκών του. 

7. Πρόκληση ενδιαφέροντος µεταξύ του επιστηµονικού κόσµου για την 
ανάδειξη στοιχείων σχετικών µε τις διαφαινόµενες στο άµεσο µέλλον 
δυνατότητες εκµετάλλευσης της καθαρής ηλιακής ενέργειας από τους 
κατοίκους των γεωγραφικών περιοχών του έργου µε ταυτόχρονη προσφορά 
βήµατος ανάπτυξης ρεαλιστικών προτάσεων για κοινές µελλοντικές 
διασυνοριακές δράσεις στα θέµατα προστασίας των µνηµείων από τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος 

Μέσα για την επίτευξη των στόχων του έργου 

1. ∆ιάχυση της πληροφόρησης σχετικά µε τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν και 
γενικότερα δηµοσιοποίηση του προγράµµατος του έργου  

2. ∆ιαγωνισµός σχεδίασης ειδικών οχηµάτων τύπου µικρής φόρµουλας που θα κινούνται 
µόνο µε την ηλιακή ενέργεια στο οποίο θα συµµετάσχουν οµάδες φοιτητών – 
σπουδαστών από Πανεπιστήµια της Ελλάδας και της Ιταλίας  

3. Συνέδριο µε θέµα την εκµετάλλευση των ήπιων µορφών ενέργειας και την ευεργετική 
της επίδραση στη διατήρηση των µνηµείων τόσο κατά την ιστορική διαδροµή της 
ανθρωπότητας µε έµφαση στην Ελληνική και Ρωµαϊκή ιστορία όσο και στις 
υπάρχουσες σήµερα δυνατότητες των γεωγραφικών περιφερειών που εµπλέκονται 
στο έργο  

4. ∆ιοργάνωση επίδειξης σε κλειστή πίστα για ηλιακά οχήµατα  

5. ∆ιοργάνωση µεγάλης διεθνούς εκδήλωσης για ηλιακά και υβριδικά οχήµατα από 
ολόκληρο τον κόσµο τα οποία θα έλθουν στην Ελλάδα και την Ιταλία και θα 
ταξιδέψουν από τη µια χώρα στην άλλη περνώντας από τοποθεσίες ιστορικού 
ενδιαφέροντος 

Αντικείµενο του έργου 
Στο πλαίσιο του ενταγµένου έργου (Κωδικός: Ι3201022, Aρ. Πρωτοκόλλου: 
304298/Υ∆10723/17.11.2006) του Προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG IIIA / ΕΛΛΑ∆Α - ΙΤΑΛΙΑ 2000 - 2006, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 Μέτρο 
3.2 «Προώθηση, αναπαλαίωση και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
κοινού ενδιαφέροντος» 

η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί την παρακάτω Ενέργεια: 

∆ράσεις Προβολής & ∆ηµοσιότητας 

1.2 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τα κάτωθι: 

Παραγωγή Folder µε κύρια χαρακτηριστικά : 

∆ιάσταση  Τουλάχιστον 52,1 Χ 39,2 ανοιχτό, & 22 Χ 50,5 
κλειστό  

Όψεις  2 

Χαρτί Τουλάχιστον 350 γρ., Velvet  



Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «∆ράσεις Προβολής & ∆ηµοσιότητας» στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ 

 

 

 

 7 

Χρώµατα Τουλάχιστον 4  

Ποσότητα Κατά ελάχιστον 300 

 

Παραγωγή Μπλοκ µε κύρια χαρακτηριστικά : 

∆ιάσταση  Α4 

Σελίδες 20φυλλα 

Χαρτί  Χ. Γραφής 

Χρώµατα 4 

Ποσότητα Τουλάχιστον 300 

Παραγωγή Τρίπτυχο εντύπου το οποίο θα ενηµερώνει το κοινό για τους σκοπούς του 
Έργου µε κύρια χαρακτηριστικά : 

∆ιάσταση  28 Χ 42 ανοιχτό, 

28 Χ 14 κλειστό 

Χαρτί  150 γρ. ,Velvet 

Χρώµατα 4 

Ποσότητα Τουλάχιστον 8.000 

Παραγωγή Προσκλήσεων : 

∆ιάσταση  22 Χ 10 

Όψεις 1 

Χαρτί 300 γρ., Velvet 

Χρώµατα  4  

Ποσότητα Τουλάχιστον 300 

Παραγωγή Φακέλων : 

∆ιάσταση  23 Χ 11 

Χαρτί Φ. Εµπορίου 

Χρώµατα  4  

Ποσότητα Τουλάχιστον 300 

Παραγωγή Αφίσας : 

∆ιάσταση 50 Χ 70 

Όψεις 1 
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Χαρτί 170 γρ., Illustration 

Χρώµατα  4  

Θέµατα 2 

Ποσότητα  Τουλάχιστον 400 

Στυλό µε το λογότυπο του έργου: 

Χρώµατα  1  

Ποσότητα Τουλάχιστον 300 

Υπαίθρια ∆ιαφήµιση :Ενδεικτικά αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά 

 Φωτιζόµενη 4 Χ 3 (2 όψεων)  

∆ιάσταση Τουλάχιστον 4 Χ 3  

Ποσότητα 6 όψεις 

∆ιάρκεια Τουλάχιστον διαθέσιµη για 28 
ηµέρες  

Παραγωγή Ραδιοφωνικού µηνύµατος το οποίο θα ευαισθητοποιεί το κοινό για: 
� Τη διοργάνωση µεγάλης διεθνούς εκδήλωσης για ηλιακά και υβριδικά οχήµατα 

από ολόκληρο τον κόσµο τα οποία θα έλθουν στην Ελλάδα και την Ιταλία και 
θα ταξιδέψουν από τη µια χώρα στην άλλη περνώντας από τοποθεσίες ιστορικού 
ενδιαφέροντος 

� Την έκθεση των σχεδίων ηλιακών αυτοκινήτων που θα προκύψουν από το 
∆ιαγωνισµό σχεδίασης ειδικών οχηµάτων τύπου µικρής φόρµουλας που θα 
κινούνται µόνο µε την ηλιακή ενέργεια και στον οποίο θα συµµετάσχουν οµάδες 
φοιτητών – σπουδαστών από Πανεπιστήµια της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ο 
διαγωνισµός έχει δηµοπρατηθεί και υλοποιείται από Ανάδοχο που έχει προκύψει 
µε διαδικασίες διεθνούς διαγωνισµού 

Ραδιοφωνικά µηνύµατα 2 spots 

∆ιάρκεια spots  2 X 40” 

Παραγωγή Τηλεοπτικού µηνύµατος το οποίο θα ευαισθητοποιεί το κοινό για: 

� Τη διοργάνωση µεγάλης διεθνούς εκδήλωσης για ηλιακά και υβριδικά οχήµατα 
από ολόκληρο τον κόσµο τα οποία θα έλθουν στην Ελλάδα και την Ιταλία και 
θα ταξιδέψουν από τη µια χώρα στην άλλη περνώντας από τοποθεσίες ιστορικού 
ενδιαφέροντος 

� Την έκθεση των σχεδίων ηλιακών αυτοκινήτων που θα προκύψουν από το 
∆ιαγωνισµό σχεδίασης ειδικών οχηµάτων τύπου µικρής φόρµουλας που θα 
κινούνται µόνο µε την ηλιακή ενέργεια και στον οποίο θα συµµετάσχουν οµάδες 
φοιτητών – σπουδαστών από Πανεπιστήµια της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ο 
διαγωνισµός έχει δηµοπρατηθεί και υλοποιείται από Ανάδοχο που έχει προκύψει 
µε διαδικασίες διεθνούς διαγωνισµού 
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Τηλεοπτικό µήνυµα 1 spot 

∆ιάρκεια spots 40” έως 45” 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω αποτελούν το ελάχιστο των προδιαγραφών που τίθενται στο 
πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.   

Σύνταξη ∆ελτίων Τύπου και οργάνωση συνεντεύξεων τύπου 

1.3 ΑΡΘΡΟ 3 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 

1. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης 

Το σύνολο του έργου δεν θα ξεπεράσει  την 30/06/2008 από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, θα πρέπει δε να δίδεται λεπτοµερειακά υπό µορφή σχεδιαγράµµατος Gantt στην 
τεχνική προσφορά. ∆εδοµένου ότι, το σχεδιάγραµµα αποτελεί στοιχείο κατανόησης του 
έργου και βαθµολογείται, θα πρέπει σε αυτό να αναφέρονται αναλυτικά όλα τα παραδοτέα, οι 
επιµέρους φάσεις και ενέργειες υλοποίησης  καθώς επίσης και οι αντίστοιχοι χρόνοι 
υλοποίησής τους. 

Η παροχή των επιµέρους Παραδοτέων από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται 
χρονικά, µετά από κοινή συµφωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή µέσω της Επιτροπής 
Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου, η οποία θα συσταθεί µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό 
χρονοδιάγραµµα του Έργου του Αναδόχου. 

 

2. Μετάθεση Χρονοδιαγράµµατος 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος 
του Έργου του Αναδόχου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων του 
χρονοδιαγράµµατος, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται (π.χ λόγω ανωτέρας βίας, 
παράτασης του έργου), και στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει τον Ανάδοχο εγκαίρως 
τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, στην 
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύµβασης καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για 
λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την 
τεκµηρίωση του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από την Προϊσταµένη Αρχή, η 
οποία αποφασίζει µετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ και ενηµερώνει σχετικά, εγγράφως, 
τον Ανάδοχο. 

 

3. Τόπος Παράδοσης Έργου 

Τόπος παράδοσης των Παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύµβαση που θα υπογραφεί µε 
τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
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1.4 ΑΡΘΡΟ 4 Όροι ∆ιαγωνισµού 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τις δράσεις 
προβολής και δηµοσιότητας του  έργου:  «ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ – SUN LIFE» 

2. Προϋπολογισµός Έργου 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG 
II ΙA / Ελλάδα - Ιταλία 2000-2006 και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ και 25% 
από Εθνικούς Πόρους 

ΣΑΕ Περιφέρειας Ηπείρου: 318/3 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 19%. 

 

3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου – ∆/νση Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης 

∆ιεύθυνση: 8ης Μεραρχίας 5-7 Ριζάρειος Πολιτεία, 
45445 Ιωάννινα 

Τηλέφωνο: 2651 0 69933 

Fax: 2651 0 699332, 69900 

E-mail: kalaboka@epirus.gov.gr  

Πληροφορίες: Κα. Καλαµπόκα Ελένη 

 

 

5. Τόπος  - Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφέροντες που θα κληθούν µπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείµενο της 
Προκήρυξης, κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και ωρών 09:00-13:00 

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

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης είναι σκόπιµο να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
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Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση 
που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού 
µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση www.roe.gr της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

6. Θεσµικό Πλαίσιο 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
προκήρυξη και βάσει του νοµικού πλαισίου που διαµορφώνεται από τις παρακάτω 
διατάξεις και κοινοτικές οδηγίες:  

• Το εγκεκριµένο Τ∆Ε του Έργου 

• Τη σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφέρειας Ηπείρου) 
και της  Υ∆ ΠΚΠ INTERREG  µε κωδικό έργου  Ι 3201022 

• Tη σύµβαση µεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και του εταίρου του έργου  

•  Το Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2000-
2006, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε απόφαση C(2003) 108 της 
11/03/2003 – CCI αρ. 2001 RG 16 0 PC 016, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 Μέτρο 3.2 
«Προώθηση, αναπαλαίωση και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
κοινού ενδιαφέροντος» 

• Την αριθµ. 304298/Υ∆10723/17.11.2006 απόφαση έγκρισης του Έργου «ΗΛΙΟΣ – 
ΖΩΗ»  

• Τη χρηµατοδότηση του έργου σύµφωνα µε την ΣΑΕ: 318/3 

• Την υπ’ αριθµ. 3037/7.4.2008 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

• Το υπ’ αριθµ. 301579/Υ∆4495/4.4.2008 Έγγραφο Σύµφωνης Γνώµης της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG 
για τους όρους διενέργειας του παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

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

• Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την 
οδηγία 89/665ΕΟΚ». 

• Ν. 2362/95«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» όπως αυτός ισχύει σήµερα. 

• Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999) ιδίως το άρθρο 8 «σχετικά µε Κρατικές 
Προµήθειες».  

• Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.07.2007 τεύχος Α’), «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

• Κανονισµός (ΕΚ) 1260/99 του Συµβουλίου «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά 
ταµεία» και ιδιαίτερα εκείνες του άρθρου 46.  
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• Κανονισµός (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής «για τις δράσεις πληροφόρησης και 
δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων». 

• Νόµος 2860/2000, «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
και άλλες διατάξεις».  

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής 
του καν. αριθµ. 1260/1999, όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών 
που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία».  

• Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργου, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 

• Ν. 2198/1994 (αρθ.24) «Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος» (ΦΕΚ 43/Α/22.03.1994). 

•  Ν. 2842/2000 «Περί λήψης συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των 
κανονισµών του Συµβουλίου», όπως ισχύουν σχετικά µε την εισαγωγή του ΕΥΡΩ καθώς 
και της ΚΥΑ αριθ. Ζ-288 και Ζ-412 περί εφαρµογής του. 

•  Ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Την Αρ. 2037288/808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του 
επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το ∆ηµόσιο για την προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 «για τις δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας, που 
πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων». 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 448/2001 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία 
διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων» 

• Τις διατάξεις του Ν.2503/97 περί «∆ιοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α’/98) «Περί Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α 90) «Ίδρυση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις» άρθρο 53 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

1.5 ΑΡΘΡΟ 5 ∆ικαίωµα Συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:  

α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που 
ασχολούνται µε την προµήθεια, σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού, 
έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 
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εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη 
στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το 
Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης µε την Ε.Ε. 

(β) Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  πληρούν 
τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του παρόντος Κεφαλαίου.  

Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος “οικονοµικός φορέας” αφορά όλες τις 
προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες.  

2. ∆εν γίνονται δεκτοί:  

α) Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση 
άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

β) Όσοι έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα παρακάτω: 

 
1. Τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 δηλ. της συµµετοχής σε 

εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο. 

 
2. Κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας του προσφέροντος. 
 

3. Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 
γ)  βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

(δ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

(ε) καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου και διαπιστώνει 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή, 

(στ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 
οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

(ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκαταστηµένοι ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής  

(η)  δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των 
φόρων και τελών σύµφωνα µε νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή µε 
τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής 

(θ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου ή όταν δεν 
έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές 

(ι) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή 
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αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 
παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε 
τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 

 (ια) όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις 
µε τις παραπάνω. 

(ιβ) Στο διαγωνισµό δεν µπορούν να συµµετέχουν είτε αυτόνοµα είτε ως µέλη ένωσης ή 
κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
4 παρ.4 v. 3310/2005. 

3. Στην Περιφέρεια Ηπείρου επιφυλάσσεται το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της 
και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά οικονοµικού 
φορέα ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

1.6      ΑΡΘΡΟ 6 Στοιχεία και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1.6.1  ∆ικαιολογητικά  

Α) Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα ακόλουθα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.  1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα  

� Αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέµατι διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχει 

� ∆ηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος: 

α. δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα 
του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  

β. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης   πτώχευσης. 

γ. είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

δ. είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία        διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

ε.  δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (Á101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

3.    Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να καταθέσει και όλα τα απαραίτητα παραστατικά 
έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, 
πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα 
όργανα εκπροσώπησής του. 
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4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση  γνησίου 
υπογραφής, στην οποία οι διαγωνιζόµενοι: 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκοµιδή όλων των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται µετά την γνωστοποίηση ότι πρόκειται να τους 
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, σύµφωνα µε το αρθ. 20 Κ.Π.∆. (Π∆118/2007)                         

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται  
ως απαράδεκτη. 

 

Β) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή 
σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το νόµο, ως εξής: 

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 

 

α).      Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

 

β).    Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του         τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 

γ).     Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

δ).    Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Β. Οι αλλοδαποί: 
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α).       Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

 

β).    Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του         τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

 

γ).    Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το    οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

 1).   Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β του παρόντος 
όρου, αντίστοιχα. 

2). Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Á101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που 
προβλέπονται ανωτέρω για τους Έλληνες Πολίτες.  

4). Βεβαιώσεις τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυµάτων για την πιστοληπτική ικανότητα της 
επιχείρησης ή (ii) αντίγραφο ή απόσπασµα του νοµίµως δηµοσιευθέντος ισολογισµού 
της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά 
ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του 
διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 
επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά νόµο τριών 
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ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα 
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 

 

 ∆. Οι Συνεταιρισµοί: 

α). Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται για 
τους ηµεδαπούς.  

β). Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων για τα Νοµικά Πρόσωπα και τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στους Έλληνες Πολίτες, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς 
συνεταιρισµούς, αναλόγως εφαρµοσθέντα και εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισµούς, τα οριζόµενα για τους Αλλοδαπούς Πολίτες αναλόγως 
εφαρµοζόµενα.  

γ).      Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

 

Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση.   
 
Επιπρόσθετα: 
 

1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης οφείλει να δηλώσει ότι 
ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 
τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και 
τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για 
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
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1.6.2.   Πρόσθετοι Όροι - Κοινοί Κανόνες 

Προκειµένου να αποφευχθούν κωλύµατα, τα οποία θα οφείλονται σε έλλειψη ιδιοτήτων του 
διαγωνιζόµενου, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός και αφορούν στην 
φερεγγυότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 
κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές του, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση 
οικονοµικών φορέων ή συνεταιρισµός οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά  να καταθέσει: 

 
α) Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Παράρτηµα Ι)  

β) ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
της οποίας έλαβε γνώση. 

γ) ∆ήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 

δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση  γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της 
επιχείρησης και ότι δεν έχει επιβληθεί στον διαγωνιζόµενο η ποινή του αποκλεισµού από 
διαγωνισµό µε αµετάκλητη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Υπουργού Ανάπτυξης. 

ε) ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση 
της Περιφέρειας Ηπείρου ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή της 
υπαναχώρησης της Περιφέρειας Ηπείρου ή της κρίσης της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. 

στ)  Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

ζ) Εφόσον ο διαγωνιζόµενος χρησιµοποιεί έναν ή περισσότερους υπεργολάβους για την 
εκτέλεση του έργου του, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από 
κάθε υπεργολάβο όπου: 

i. να δηλώνει το φορέα στον οποίο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως υπεργολάβος, 

ii. να βεβαιώνει ότι συµµετέχει στο προκηρυσσόµενο έργο αποδεχόµενος πλήρως 
τους όρους του διαγωνισµού, των οποίων έχει λάβει γνώση, και ότι τα στοιχεία του 
που περιλαµβάνονται στην Προσφορά είναι αληθή. 

η) Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό και τη 
δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου καθώς και περιγραφή των µέσων ποιοτικού 
ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών τους.  
 
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τα παραπάνω, καθώς και την 
χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητά του, καταθέτοντας τα ακόλουθα: 
 

i) Ισολογισµούς των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις 
όπου η δηµοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί εταιρειών 
νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Για τις 
εταιρείες που δεν υποχρεούνται από το νόµο στην έκδοση Ισολογισµών, απαιτείται 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις 
τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις 
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ii) Στοιχεία που να τεκµηριώνουν την ικανότητα και εµπειρία του υποψηφίου, 
περιλαµβανοµένων τυχόν υπεργολάβων, για την εκτέλεση έργων αντίστοιχων µε 
αυτό της παρούσας προκήρυξης και συγκεκριµένα κατάλογο, στον οποίο να 
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις έργων που εκτέλεσε ο υποψήφιος τα τρία 
(3) τελευταία χρόνια, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει 
στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού, 
µε αποκλειστική αναφορά σε αυτά που έχουν αντικείµενο συναφές µε αυτό της 
παρούσας προκήρυξης. Για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν υπεργολάβων) πρέπει να έχουν 
εκτελέσει επιτυχώς στο παρελθόν τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα.  

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή:  

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΝΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

        

 

1. Αναλυτική περιγραφή δύο (2) έργων του φορέα ή µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας ή υπεργολάβων, σχετικών µε το παρόν έργο.  

2. Αναλυτική περιγραφή ενός (1) έργου που εκτέλεσε µε επιτυχία ο φορέας που 
ορίζεται ως Ανάδοχος (δεν απαιτείται να είναι κατ΄ανάγκη διαφορετικό από τα 
παραπάνω). 

Οι παραδόσεις των έργων αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε 
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν 
προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη 
δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή. 

ii) Πρόσφατη και θεωρηµένη από αρµόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που 
απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση 
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση 
τέτοιας κατάστασης από δηµόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά 
της θα βεβαιώνεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψήφιου Αναδόχου.  

iii) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που 
λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. 

iv) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά 
την παραγωγή του προς προµήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη 
συµβατική σχέση τους µε την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της 
ποιότητας. 

v) Βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της Οµάδας Έργου. 

 

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία των ανωτέρω περιπτώσεων (α-η) προσκοµίζονται, κατ’ 
εξαίρεση, µαζί µε την προσφορά.  
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Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προσφέροντα από τον διαγωνισµό. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

Από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή 
δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε Υπεύθυνη 
∆ήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, 
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα και επισηµείωση της συµβάσεως της Χάγης 
του 1961. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα του Κανονισµού  Προµηθειών του ∆ηµοσίου. 

 

1.7    ΑΡΘΡΟ 7  Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

α) Οι προσφέροντες µετά από πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής  πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες προσφορές µε απόδειξη στην ακόλουθη διεύθυνση: 8ης Μεραρχίας 5-7 Ριζάρειος 
Πολιτεία, 45445 Ιωάννινα, υπόψη Ελένη Καλαµπόκα, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από 
την παρούσα διακήρυξη. 

β) Οι προσφορές, µετά την αποσφράγισή τους, παραλαµβάνονται από την αρµόδια    
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

γ)  Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και  
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας. 

δ) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν  
τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

ε)  Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα 
αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της 
προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειµένου να 
αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

 

1.8  ΑΡΘΡΟ 8 Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 

α)      Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

           α. Η λέξη «Προσφορά». 

           β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

           γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
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           δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

           ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

β)      Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο, ακόµη κι αν το ίδιο είναι 
αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την 
συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της 
διακήρυξης. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται 
ανωτέρω. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το 
στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία 
της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις οµάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του 
Π.∆. 118, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

      2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως  φακέλου. 

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα 
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο 
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει 
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο 
όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο 
όργανο. 

6. ∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την 
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού έγκαιρα.  

7. Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της προθεσµίας, θεωρούνται 
ως αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

8. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά 
είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.  
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9. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα 
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να 
είναι στην Αγγλική γλώσσα.  

10. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον 
προσφέροντα. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα 
αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.  

11. Όλες οι σελίδες του πρωτοτύπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών 
εγγράφων σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

12. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η 
τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.  

13. Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά 
παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα 
της προκήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

14. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή 
θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος 
διαγωνισµού, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των 
προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση 
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες, όπως σε 
ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές 
µε την εξήγηση της έννοιάς τους.  

15. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι 
έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή 
θεωρείται ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' 
αυτή. Εξ' άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 
στο φάκελο του διαγωνισµού.  

16. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης 
(τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.). Μη αποδοχή των όρων της προκήρυξης ή απόκλιση 
από αυτούς µπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο όταν θα κριθεί η προσφορά ή 
και λόγο πλήρους απορρίψεως αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση της Αρµόδιας 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

1.9    ΑΡΘΡΟ 9  Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης  

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

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
Προκήρυξης µέχρι στις 14/4/4/2008 και ώρα 14:00
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1.10   ΑΡΘΡΟ 10 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα – ∆ιάρκεια Έργου  

1. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας είναι είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ  (€25.000,00) 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

2. Οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη της προϋπολογιζόµενης δαπάνης δε γίνεται δεκτή και 
επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. Σε 
περίπτωση που η τιµή µιας οικονοµικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα 
χαµηλή, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού υποχρεούται να καλέσει τον υποψήφιο 
Ανάδοχο της εν λόγω προσφοράς ώστε να δώσει τεκµηριωµένες διευκρινίσεις. Μετά την 
εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της 
προσφοράς αυτής η οποία θα γίνει βάσει του Άρθρου 52 του Π∆ 60 / 2007. 

3. Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., µε τον 
τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη λαµβανοµένης υπόψη της 
απαιτούµενης συµβατότητας των τιµών µε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα “ευρώ”.  

4. Στο ίδιο νόµισµα, όπως στη προηγούµενη παράγραφο, θα εκφράζονται και οι τιµές που 
αφορούν αµοιβές των διαγωνιζοµένων για τεχνική και διοικητική βοήθεια, δικαιώµατα 
κλπ.  

5. Σε ιδιαίτερη γραµµή των ως άνω τιµών, οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίζουν το ποσό και 
ποσοστό επί τοις εκατό, µε το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον 
Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 
αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.   Το άθροισµα των τιµών και του 
ποσού, που προκύπτει από την εφαρµογή του ως άνω όρου θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη 
γραµµή και θα αποτελεί την τελική τιµή, στην οποία οι διαγωνιζόµενοι τιµολογούν τις 
υπηρεσίες τους.  

6. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών 

7. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής 
τιµής, υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για την Περιφέρεια Ηπείρου 
αποτέλεσµα.  

8. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

9. Σε περίπτωση µείωσης τιµών ο οικονοµικός φορέας που θα επιλεγεί είναι υποχρεωµένος 
να το αναφέρει στον Αναθέτοντα κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Παρόµοιες 
ανακοινώσεις µετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν 
γίνονται δεκτές.  

10. Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε 
υποψήφιοι Οικονοµικοί Φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

11. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

12. Στην τιµή των 25.000,00€ περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα του αναδόχου (έξοδα 
µετακίνησης κ.α) καθώς και όποια άλλα δηµιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου 
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13. Το έργο του Αναδόχου θα διαρκέσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης του 
έργου µεταξύ αναδόχου και αναθέτοντα έως την 30/06/2008  

1.11. ΑΡΘΡΟ 11 Η Ισχύς των Προσφορών  

1. α).   Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες  επί εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την εποµένη της διένεργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι 
κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την παρ. γ) του 
παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 
δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

β).   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

γ).    Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο 
µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να κρίνει,  
αιτιολογηµένα, εάν η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε 
οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
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1.12. ΑΡΘΡΟ 12 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  

1.12.1  Αποσφράγιση Προσφορών 

Α) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη παρούσα 
διακήρυξη στα γραφεία  της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, 8ης Μεραρχίας 5-7, 
Ριζάρειος Πολιτεία 45445, Ιωάννινα. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

1. αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Για την οικονοµική 
προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία µόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν 
προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους 

Β) Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε 
απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι 
µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του 
αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την 
αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

 

Γ) Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, 
καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

∆) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης 
στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του Άρθρου 6 παρ. Β) την ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του Άρθρου 6 
παρ. Β), λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

Ε) Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Στη διακήρυξη 
ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα 
δικαιολογητικά του Άρθρου 6 παρ. Β) µετά την υποβολή τους. 
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1.12.2  Έλεγχος ∆ικαιολογητικών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 
παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά του Άρθρου 6, Παρ. 1.6.1, Περ. Α) και 
Παρ. 1.6.2 και µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν, 
αποκλειόµενης  της εκ των υστέρων συµπλήρωσής τους. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών 
που δεν καλύπτουν τις απαιτούµενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει 
σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει τους λόγους της απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κοινοποιεί τα 
αποτελέσµατα της απόφασής της στους προσφέροντες. 

 

1.12.3 Αξιολόγηση Προσφορών 

Α) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Η αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών προσφορών γίνεται µόνο για όσους προσφέροντες 
έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει των δικαιολογητικών συµµετοχής τους, σε ηµεροµηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε σχετική ανακοίνωση. Οι φάκελοι των τεχνικών και 
οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο 
στάδιο επιστρέφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στους Προσφέροντες. 

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα 
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που έγιναν 
αποδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει των δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν 
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς 
λόγους απόρριψης.   

β. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του Κεφαλαίου Γ της Προκήρυξης. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, θα κοινοποιήσει τα αποτελέσµατα της απόφασής 
της στο Αρµόδιο Όργανο της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο θα αποφανθεί σχετικά  και µε 
µέριµνά του θα ενηµερώσει τους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν 
στάδιο. 

Β) Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 

Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
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 Η ηµεροµηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα 
γνωστοποιηθεί, µε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στους 
Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθµολογήθηκαν τεχνικά. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 
προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στους 
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία και 
ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ενώπιον των τυχόν 
παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την 
παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει 
τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε 
σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε 
µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.  

β. Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονοµικών προσφορών, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες αξιολόγησης του Κεφαλαίου Γ της Προκήρυξης. 

 

Γ) Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα αναλύσει, κατά την κρίση της, τα αξιολογούµενα σηµεία των 
πινάκων σε επί µέρους κριτήρια. Σε κάθε ένα κριτήριο θα δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, 
έτσι ώστε το άθροισµα των σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων στα οποία αναλύεται κάθε 
σηµείο να αθροίζει στο 100%. 

Η  βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων κάθε σηµείου είναι 100 για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται  µέχρι 110 στις 
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε 
Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, 
θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A. 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(70%) 

Α.1. Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και 
ενσωµάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου 

25% 

Α.2. Ποιότητα και επάρκεια του σχεδιασµού της υλοποίησης των στόχων που 
εµπεριέχονται στο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου 30% 

Α.3. Χρονοδιάγραµµα του έργου και τεκµηρίωσή του 
15% 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (30%) 

Β.1. ∆οµή και σύνθεση οργανωτικού σχήµατος 
10% 

Β.2. Οργάνωση / ροή του έργου 
20% 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις 
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που περιγράφεται αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο Γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού θα κοινοποιήσει τα αποτελέσµατα στους 
προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο. 

∆) Προσκόµιση ∆ικαιολογητικών Άρθρου 6, Παρ. 1.6.1, Περ. Β) 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προσκαλεί τον προµηθευτή ο οποίος προσφέρει την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που   
προβλέπονται στην Παρ. 1.6.1, Περ. Β) του Άρθρου 6 της παρούσης.  

Η ηµεροµηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά αυτά θα 
γνωστοποιηθεί, µε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, που θα σταλεί µε φαξ ή έγγραφο στους 
Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν συνολικά αποδεκτές, δύο (2) εργάσιµες 
ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της αποσφράγισης. 

Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στην Παρ. 1.6.1, Περ. Β) του Άρθρου 6 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον 
προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που 
και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 
προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 
αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

1.13 ΑΡΘΡΟ 13  Ενστάσεις  

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της 
κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και 
νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
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προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί 
τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β) 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, 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.  

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. 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού 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 απόφασή του το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής 
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον 
µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 
µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει 
των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα 
όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 



Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «∆ράσεις Προβολής & ∆ηµοσιότητας» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ 

 

 

 

 30 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι 
µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 
(“παράβολα από κάθε αιτία”).  

 

1.14. ΑΡΘΡΟ 14 Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα 
υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του 
διαγωνισµού, στο Αρµόδιο Όργανο της Περιφέρειας Ηπείρου, Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για την 
έκδοση της Κατακύρωσης. 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται από το άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007.  

Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται 
ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

1.15.1    ∆ικαίωµα κατακύρωσης µέρους ή µεγαλύτερου έργου 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το 
δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος των υπό προµήθεια 
Υπηρεσιών, που σε καµία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό µικρότερο του 50% του 
συνολικά προβλεπόµενου στην Προκήρυξη. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόµενων 
υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόµενο στην Προκήρυξη, σε καµία όµως περίπτωση σε 
ποσοστό µεγαλύτερο του  15 %. 

 

1.15.2  ∆ικαίωµα Ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το 
δικαίωµα: 

α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού 

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

γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.∆. 118/2007. 
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1.15.3  Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία ρυθµίζει 
όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης, σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο 
σύµβασης που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της παρούσας. 

Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
µερών, καταρτίζεται σε συµφωνία µε τα σχετικά περί συµβάσεων άρθρα του Π.∆. 118/2007 και 
µε βάση  την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας 
και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού 
κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη 
παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του 
κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία 
επιβάλλει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 23 του Π.∆. 118/2007 κυρώσεις.  

 

 

1.16. ΑΡΘΡΟ 16  Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

1. Ο Ανάδοχος Οικονοµικός Φορέας του έργου και η Περιφέρεια Ηπείρου θα προσπαθούν να 
ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.  

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
∆ικαστήρια των Ιωαννίνων, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε 
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους 
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω Παράγραφο.  

1.17  ΑΡΘΡΟ 17 Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης 

Το έργο του Αναδόχου θα διαρκέσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης του έργου 
µεταξύ αναδόχου και αναθέτοντα έως την 30/06/2008 για ολοκλήρωση φυσικού αντικειµένου και 
την 30/08/2008 για ολοκλήρωση οικονοµικού αντικειµένου. 
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Η παροχή των επιµέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται χρονικά, 
µετά από κοινή συµφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό 
χρονοδιάγραµµα του Έργου. 

1.18 ΑΡΘΡΟ 18  Παράδοση Έργου  

Τα ζητούµενα παραδοτέα υλοποίησης του έργου καταγράφονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΑΡΘΡΟ 2 Περιγραφη Αντικειµενου εργου της παρούσας. 

1.19  ΑΡΘΡΟ 19  Παραλαβή Έργου  

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης, την έγκρισή του καθώς  και την παραλαβή του έργου 
έχει ορισθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του αναδόχου η οποία θα 
παραλαµβάνει τµηµατικά και στο σύνολο του το έργο του αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά 
πρωτόκολλα. Ο τρόπος εκτέλεσης, Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα 
αποτυπώνεται λεπτοµερώς στη σύµβαση µεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρµόδια και για την οριστική παραλαβή του έργου η 
οποία εκφράζεται µε την έγγραφη οριστική βεβαίωση ολοκλήρωσης του έργου.  

Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου, προσωρινή και οριστική,  θα γίνεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου εντός των χρονικών διαστηµάτων που 
εµφανίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της παρούσας. 

 

1.20 ΑΡΘΡΟ 20 Τρόπος Πληρωµής 

1. Το έργο χρηµατοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIΑ ΕΛΛΑ∆Α-
ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006, σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

2. Ο οικονοµικός διακανονισµός ορίζεται ως εξής:  

2.1. Χορήγηση προκαταβολής εφόσον ο Ανάδοχος Οικονοµικός Φορέας το επιθυµεί ποσοστού 
50% του συµβατικού τιµήµατος του έργου του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, µε την υπογραφή της 
σύµβασης Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόµενη µε το ύψος 
επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 84 του Ν. 2362/95. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που 
αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου, συµψηφίζεται κατά την 
εξόφληση της συµβατικής αξίας. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται µετά από την άφιξη στην 
Περιφέρεια Ηπείρου της αντίστοιχης χρηµατοδότησης και εντός 10 εργάσιµων ηµερών από 
αυτή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική προκαταβολής ισόποση της 
προκαταβολής, σύµφωνα µε το Άρθρο 25 παρ. 3 & 6 του Π∆ 118/2007 . Υπάρχει υπόδειγµα 
εγγυητικής προκαταβολής στα Παραρτήµατα 

2.2. Τέλος, ποσοστό 50% του συµβατικού τιµήµατος του έργου θα καταβληθεί µε την 
ολοκλήρωση και Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Συµβατικού Έργου και κατόπιν 
έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του έργου. Η πληρωµή θα γίνει εντός διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών από την άφιξη στην Περιφέρεια Ηπείρου της αντίστοιχης χρηµατοδότησης.  
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3. Ο Ανάδοχος Οικονοµικός Φορέας επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και 
κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών ή άλλα έξοδα που κατά νόµο 
βαρύνουν τον Ανάδοχο Οικονοµικό Φορέα.  

4. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.  

5. Από κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τους 
εκάστοτε ισχύοντες νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών.  

 

1.21 ΑΡΘΡΟ 21 Τροποποίηση Σύµβασης – Επέκταση Αντικειµένου 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό 
όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η 
απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούµενων 
εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικές υπηρεσίες από τις 
προβλεπόµενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη 
απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ’ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων 
που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην 
υλοποίηση του συµπληρωµατικού αυτού έργου, σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί από 
κοινού και µε κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόµενου για ίδιες ή παρόµοιες αντίστοιχα 
υπηρεσίες.  

 

1.22 ΑΡΘΡΟ 22 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

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

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, 
µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής 
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη 
εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 

 

1.23 ΑΡΘΡΟ 23 Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας  

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

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε 
περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε  τα πνευµατικά δικαιώµατα των προϊόντων διανοίας που 
παρέχονται στο πλαίσιο του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και 
γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, 
δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε 
κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής 
δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή 
για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

Eπίσης, σηµειώνεται ότι όλα τα προϊόντα που προκύπτουν από το έργο αποτελούν και ιδιοκτησία 
του εταιρικού σχήµατος του Έργου στο σύνολό του. Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΚΠ 
INTERREG ΙΙΙΑ/ Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006 επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να τα 
χρησιµοποιήσει για δράσεις επικοινωνίας και ενηµέρωσης αναφορικά µε το Πρόγραµµα 
(σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Σύµβασης Χρηµατοδότησης του έργου). 

 

 

1.24 ΑΡΘΡΟ 24 Υποχρεώσεις Ασφάλισης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων 
ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ 
ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη αυτών.  

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

 

1.25 ΑΡΘΡΟ 25 Εµπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
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υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει 
γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι 
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

1.26 ΑΡΘΡΟ 26  Ανωτέρα Βία 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως 
του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας 
τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

 

1.27 ΑΡΘΡΟ 27  Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς 
τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 
σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατός του 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ 
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ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, 
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 
παράβαση θεραπευθείσα. 
Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή προϊόν 
(ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες 
του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν 
άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι συνεργάτες 
του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 
αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά 
την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε  
την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που 
δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε 
ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην 
αξία του τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να 
χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

O Ανάδοχος µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση όταν γίνει µετάθεση του χρόνου εκτέλεσης του 
έργου χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του 

1.28 ΑΡΘΡΟ 28 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις  

1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης σύµφωνα µε τους συµβατικούς 
όρους, τότε ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε 
µέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.1% επί του συµβατικού τιµήµατος των υπηρεσιών που 
καθυστερούν και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτών.  

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία 
παράδοσης, τότε ο οικονοµικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος.  
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3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο οικονοµικός 
φορέας αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή σε 
ανώτερη βία. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι καθολικές απεργίες, 
βανδαλισµοί, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόµενα, πόλεµος, εξεγέρσεις, παύση πληρωµών 
από  τη ∆ιαχειριστική αρχή του Προγράµµατος κλπ. 

4. Επίσης, ο οικονοµικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης.  

 

1.29 ΑΡΘΡΟ 29 Εναλλακτικές Προτάσεις  

� Εναλλακτικές προτάσεις για το σύνολο ή µέρος του έργου δεν γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

� Παρεκκλίσεις από τις τεχνικοοικονοµικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, δεν είναι 
δεκτές. 

 

2. KΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ          
       ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1 ΑΡΘΡΟ 1 Τεχνική Προσφορά  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Αναλυτική περιγραφή των παρερχοµένων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται 
στο Κεφάλαιο Α – Αντικείµενο και Προδιαγραφές του Έργου. 

2. Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης οµάδας έργου.  Οργανόγραµµα της οµάδας έργου 
και προσδιορισµός καθηκόντων για κάθε µέλος της. Αναλυτική περιγραφή του ρόλου του 
Υπεύθυνου Έργου και ειδικά Στοιχεία που να τεκµηριώνουν την ικανότητα και εµπειρία  του 
στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων. Για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο 
Υπεύθυνος Έργου των υποψήφιων αναδόχων πρέπει να έχει συντονίσει επιτυχώς στο 
παρελθόν τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα.  

3. Αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση της µεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος και προσδιορισµός των παραδοτέων. 

4. Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, η συνολική διάρκεια του οποίου σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους την 30/06/2008 από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής  και Αναδόχου.  

Τονίζεται ότι στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καµία περίπτωση δεν 
πρέπει να εµφανίζονται τιµές. Τυχόν εµφάνιση τιµών επιφέρει αποκλεισµό της προσφοράς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα  να απαιτήσει  κάθε άλλο συµπληρωµατικό έλεγχο 
για να βεβαιωθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
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2.2 ΑΡΘΡΟ 2 Οικονοµική Προσφορά  

1. Για την παροχή των  υπηρεσιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος Οικονοµικός Φορέας θα πρέπει να δώσει αναλυτική προσφορά, µε την αναφορά 
ξεχωριστής τιµής για κάθε επιµέρους στοιχείο κόστους. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που 
το κόστος της υπηρεσίας είναι µηδενικό όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά.  

2. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος / υπηρεσία, και το τελικό ποσό 
για κάθε είδος και υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονοµική προσφορά.  

3. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς και σε 
ξεχωριστή γραµµή.  

4. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.  

5. Οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη της προϋπολογιζόµενης δαπάνης δε γίνεται δεκτή και 
επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. 
Στην περίπτωση υπερβολικά χαµηλής οικονοµικής προσφοράς θα ζητείται από τον 
προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση αυτής. Η αιτιολόγηση θα αξιολογηθεί από την αρµόδια 
Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής. Αν και µετά την αξιολόγηση από την αρµόδια Επιτροπή 
της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται. 
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3.    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

3.1.    Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών  

 

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τους πίνακες “Κριτηρίων 
αξιολόγησης”, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των προσφορών: 

� είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς οι Τεχνικές Προδιαγραφές (υποχρεωτικές  [ως 
απαράβατοι όροι] και µη υποχρεωτικές) 

� αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε 
Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, 
θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A. 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(70%) 

Α.1. Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και 
ενσωµάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου 

25% 

Α.2. Ποιότητα και επάρκεια του σχεδιασµού της υλοποίησης των στόχων που 
εµπεριέχονται στο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου 30% 

Α.3. Χρονοδιάγραµµα του έργου και τεκµηρίωσή του 
15% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (30%) 

Β.1. ∆οµή και σύνθεση οργανωτικού σχήµατος 
10% 

Β.2. Οργάνωση / ροή του έργου 
20% 

 

3.2 ∆ιαµόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

 
Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαµβάνει το κόστος εκτέλεσης του έργου. 

Ο τελικός βαθµός της προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: 

Λi = (Ki/Κmin) /  Βi  
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όπου: 

Βi:  η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin:   το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει  το 
µικρότερο Λi 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 
οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τα οποία παραδίδει στο 
αρµόδιο όργανο του Φορέα διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

3.3 Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

Η προσφορά του προσφέροντος  απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από 
τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού και έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης 
τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής που περιέχονται στο Φάκελο 
∆ικαιολογητικών. 

2. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

3. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

4. Ουσιώδης απόκλιση, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, µεταξύ των στοιχείων της 
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς. 

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

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

7. Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

8. Στην περίπτωση υπερβολικά χαµηλής οικονοµικής προσφοράς θα ζητείται από τον 
προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση αυτής. Η αιτιολόγηση θα αξιολογηθεί από την αρµόδια 
Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής. Αν και µετά την αξιολόγηση από την αρµόδια Επιτροπή 
της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται. 

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

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά προσφέροντος, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

Παρατηρήσεις  
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Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µπορεί να απορρίψει 
ισχυρισµούς του διαγωνιζοµένου, οι οποίοι κατά τη γνώµη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. 
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος Ανάδοχος Οικονοµικός Φορέας θα ειδοποιηθεί σχετικά και 
αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκοµίσει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
ειδοποίηση.  

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣ. ΚΩΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 19% 

(ΕΥΡΩ) 

 1 

 

1  

Σύνολο:  

Φ.Π.Α. 19%:  

Σύνολο:  

Ολογράφως (Σύνολο µε Φ.Π.Α.) 
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Αίτηση Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 
 

 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΣΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΟΥ EΡΓΟΥ: «ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ – SUN LIFE» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Αριθµός προσφοράς: ………………………………(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

Ηµεροµηνία Υποβολής: ………………………….(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία)  
 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: 
………………………………………………………  
 
Πλήρης ονοµασία: …………………………………………………………………………  

 

∆ιεύθυνση: 

………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ :  

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………………………………………………..  

Τηλέφωνο: …………………  Fax: ………………..  

Email: ……………………..  

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  
 

Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου στον κύριο Ανάδοχο Οικονοµικού Φορέα (νοµικά 

δεσµευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)  
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………………………………………………………………………  
 

Φορείς της ένωσης:  
 

A/A  Ρόλος στην Ένωση  Ονοµασία  Συντοµογραφία  

1  Ανάδοχος Οικονοµικός    
 φορέας    

2  Φορέας    

3  Φορέας  
  

#  …………  
  

#  Υπεργολάβος  
  

#  …………  
  

 

Στοιχεία των φορέων που συµµετέχουν στην προσφορά Να συµπληρωθεί για κάθε φορέα της 

ένωσης -χρησιµοποιείστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα.  

Επωνυµία:……………………………………………………………  

………………………………………………………………………. 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 

………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………… 

Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:  

……………………………….……………………………………… 

Τηλέφωνο: ………....………………………………………………..  

Fax:  ……………..……………………………………………..…… 

Email:………………………….……………………………………... 

 

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………….…...... 



Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «∆ράσεις Προβολής & ∆ηµοσιότητας» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ 
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(κύριος Ανάδοχος Οικονοµικός Φορέας, απλός φορέας ή υπεργολάβος)  
 

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισµό µου 
είναι ακριβή και ότι ο οργανισµός/ εταιρεία που νοµίµως εκπροσωπώ έχει συµφωνήσει να 
συµµετάσχει.  

Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου……………………………………………….  

Ηµεροµηνία: ………………………………………  

Υπογραφή: …………………………………………  

Σφραγίδα  



Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «∆ράσεις Προβολής & ∆ηµοσιότητας» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Εκδότης:  

Ηµεροµηνία Έκδοσης:  

Προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

8ης Μεραρχίας 5-7, Ριζάρειος Πολιτεία 45445 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ….. ΕΥΡΩ. 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. 

........... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, έναντι της ισόποσης προκαταβολής που µας 

χορηγήθηκε.  

2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος  της διαιρέσεως και 

διζήσεως από το δικαίωµα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη 

και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 

– 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από 

τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη  κρίση σας την οποία θα µας 

γνωστοποιήσετε, ότι η ................. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 

σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι  αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να 

σας καταβάλουµε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος  του ποσού της εγγύησης, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 

προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να επιστραφεί 

σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την 

υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού 

της εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 

Νόµος για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 


