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Πράξη: «Γεωθερμικό Σύστημα 
Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές 
ΑΠΕ» 

 

32.500 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

«GR03 - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

α) ΧΩΡΕΣ ΕΟΧ – ΕΖΕΣ (85%) 

β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
(15%) 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

διακηρύσσει 

την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού 

με κριτήριο κατακυρώσεως την συμφερότερη προσφορά 

για την ανάληψη της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

 

Π α ρ ο χ ή  Ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ω ν  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν  γ ι α  τ η ν  Π ρ ο β ο λ ή  τ ω ν  Α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  τ η ς  

Π ρ ά ξ η ς  

Π ρ ά ξ η :  « Γ ε ω θ ε ρ μ ι κ ό  Σ ύ σ τ η μ α  Τ η λ ε κ λ ι μ α τ ι σ μ ο ύ  κ α ι  ά λ λ ε ς  Ε φ α ρ μ ο γ έ ς  Α Π Ε »  

και καλεί 

τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προσφορά. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους εξής όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας έχει αναλάβει να εκτελέσει την Πράξη με τίτλο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές 
ΑΠΕ». Το έργο αυτό υποβλήθηκε σε συνεργασία με άλλους τρεις φορείς, ως πρόταση για χρηματοδότηση, στο ΚΑΠΕ και 

εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ / GR03 για το ποσό των €1.672.431,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι άλλοι 
τρεις φορείς είναι:  

• Το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Αγ. Όλγα». 

• Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών. 

• Το Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ) Νέας Ιωνίας.  

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης και που στόχο έχει την διάχυση, 
εκπαίδευση, κατάρτιση, πληροφόρηση και προβολή των επιστημονικών και πολυποίκιλων αποτελεσμάτων της Πράξης 

της Νέας Ιωνίας, είναι: 

1. Πλάνο Δημοσιότητας & Ευαισθητοποίησης: 

- Το πλάνο θα αναλύσει, παρουσιάσει και θα εξειδικεύσει τις ενέργειες διάχυσης, εκπαίδευσης, 

κατάρτισης, πληροφόρησης και προβολής των επιστημονικών αποτελεσμάτων της Πράξης στην Νέα 

Ιωνία. 

2. Έκθεση για τις Πρακτικές Επενδύσεων ΑΠΕ σε ΟΤΑ της Αττικής: 

- Η έκθεση / οδηγός - που αποτελεί βασική δραστηριότητα της διακήρυξης - θα καταγράφει τις 

πρακτικές και τους σύγχρονους τρόπους χρηματοδότησης επενδύσεων σε ΑΠΕ που έχουν υιοθετήσει ή 

μπορούν να υιοθετήσουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και φορείς του Δημοσίου ή και του 

ευρύτερου δημοσίου στην Αττική. Η έκθεση / οδηγός θα παρουσιαστεί στις ημερίδες που θα 

διοργανωθούν για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και θα στοχεύσει στην ενημέρωση 

των κατοίκων και των άλλων ομάδων στόχου της Νέας Ιωνίας και της Αττικής για το πρόγραμμα ΧΜ 

ΕΟΧ 2009-14, αλλά και τις διαδικασίες για την υλοποίηση και χρηματοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ, 

Εξοικονόμησης Ενέργειας και λοιπών Βιώσιμων / Αειφόρων Τεχνολογιών. 

3. Ημερίδες Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης: 

- Θα γίνουν τέσσερις ημερίδες – εκδηλώσεις, μία για κάθε συμμετέχοντα φορέα. Θα απευθύνονται στους 

κατοίκους, τις ειδικές ομάδες στόχου (θα προσδιοριστούν στο Πλάνο Δημοσιότητας & 

Ευαισθητοποίησης) της Νέας Ιωνίας και της Αττικής. Το περιεχόμενο των ημερίδων είναι η πληροφόρηση / 
κατάρτιση / εκπαίδευση για θέματα τεχνολογιών, καινοτομίας, χρηματοδότησης, αδειοδοτικής διαδικασίας σε 
σχέση με την χρήση των ΑΠΕ, της Εξοικονόμησης Ενέργειας και την Βιώσιμων / Αειφόρων Τεχνολογιών. 

Ειδική έμφαση θα δοθεί στις τεχνολογίες που υλοποιούνται στο υποέργο 1 της Πράξης (γεωθερμία, 
φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά συστήματα και λαμπτήρες LED).  

4. Υλικό Δημοσιότητας: 

- Το ακριβές υλικό θα καθοριστεί και θα τεκμηριωθεί από το Πλάνο Δημοσιότητας & Ευαισθητοποίησης 

και θα συσχετίζεται με τις ανάγκες της Πράξης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορεί να περιλαμβάνει: 

• Φυλλάδια / αφίσες με τον απολογισμό των επιστημονικών αποτελεσμάτων της Πράξης και των πρακτικών 
ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας, και βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών.  

• Δημοσιεύσεις στον τοπικό, εθνικό, επιστημονικό ή ειδικό τύπο. 

• Οθόνες που θα δείχνουν τα αποτελέσματα της Πράξης, (υλικό από ημερίδες, υλικό από την έκθεση οδηγό, 
φωτογραφίες, αποτελέσματα μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο), κλπ. 

5. Έκθεση Αξιολόγησης Πεπραγμένων Δημοσιότητας. 

- Η έκθεση, η οποία θα παραδοθεί με τη λήξη της παρούσας σύμβασης, θα καταγράφει σε λεπτομέρεια 

και με μετρήσιμο, αναλυτικό και τεκμηριωμένο τρόπο τις ενέργειες που έγιναν στα πλαίσια αυτής της 

σύμβασης και τα αποτελέσματα που υπήρξαν. 

Βασική προϋπόθεση των ανωτέρω εργασιών είναι η επιστημονική προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξης που 

σχετίζονται με τις τεχνολογίες της γεωθερμίας, τα φωτοβολταϊκά, τα ηλιοθερμικά συστήματα και τους λαμπτήρες LED. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, τα παραδοτέα των υπηρεσιών συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα, σε συνδυασμό με τον 

αντίστοιχο μήνα παράδοσης τους.  

 

α/α Παραδοτέο 
Μήνας 

Παράδοσης 

1 Πλάνο Δημοσιότητας &Ευαισθητοποίησης Μ2 

2 Έκθεση για τις πρακτικές Επενδύσεων ΑΠΕ σε ΟΤΑ της Αττικής Μ7 

3 Ημερίδες Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης Μ14 

4 Υλικό Δημοσιότητας Μ14 

5 Έκθεση Αξιολόγησης Πεπραγμένων Δημοσιότητας Μ14 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ 

Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας (Φορέας Υλοποίησης της Πράξης του 
Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ GR03). 

Στο διαγωνισμό για την ανάθεση του υπο-έργου «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Προβολή των 
Αποτελεσμάτων της Πράξης» θα ακολουθηθεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά. 

Το ως άνω έργο αποτελεί υποέργο της ενταγμένης Πράξης «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές 

ΑΠΕ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 – Θεματική Περιοχή GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΥΠ 350/11-8/2015).  

Το ως άνω Υποέργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της ανωτέρω Πράξης με Σ.Α.Ε. 2015ΣΕ06180010,  η οποία 

συγχρηματοδοτείται κατά 100% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΧΟ) και από 
Εθνικούς πόρους. 

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι: 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Σχέδιο Σύμβασης 

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την  

«Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξης»  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε 14 μήνες και ξεκινά με την υπογραφή της και λήγει στις 30/04/2017 (σε πλήρη 
αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ GR 03). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.975,00€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα 

καλυφθεί κατά 100% από τον ΧΜ ΕΟΧ και εθνικούς πόρους.  
Το προκηρυσσόμενο έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες 
Εφαρμογές ΑΠΕ» Σ.Α.Ε. 2015ΣΕ06180010. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στο διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τις παρακάτω 

διατάξεις: 

• Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) 

• Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) 

• Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11) 

• Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) 

• Υ.Α. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1291) 

• Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) 

• Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) 

• Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) (αναλογικώς) 

• Την Απόφαση ένταξης της Πράξης «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ» στο Πρόγραμμα 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού    Χώρου    (ΧΜ    ΕΟΧ)   2009-2014    στη    Θεματική    Περιοχή 
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραμμα GR-03 (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ΥΠ 350/ 11-08-2015). 

• Tου Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

• Της Υ.Α. Αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων». 

• Του νόμου περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (Υπ.αριθ.2362, ΦΕΚ: 

247/27.11.1995). 

• Του νόμου Ν 3886/2010: Δημόσιες Συμβάσεις: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψή τους-ΟΔΗΓ 89/665 & 
92/13/ΕΟΚ (524687) εφόσον ξεπερνώνται τα χρηματικά κατώφλια.  

• Του Ν. 3614/03.12.2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’). 

• Την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  περί  Συστήματος  Διαχείρισης  και  Ελέγχου  για  την υλοποίηση του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.03.2014) 
(Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, εφεξής). 

• Του νόμου 4281  (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπου καθορίζονται οι διατάξεις για το Το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και συγκεκριμένα τα άρθρα 134-138 που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο 
που διέπει πλέον τη λειτουργία του ΕΔΗΔΗΣ. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό" 

• Την  με  αρ.  πρωτ.  616/ΚΑΠΕ/12.06.2014  «Ανοικτή  Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή 

Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014  (Χρηματοδοτικός  Μηχανισμός  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  
Χώρου)  -  Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και των τροποποιήσεων αυτής. 

• Την απόφαση συμμετοχής και αποδοχής των όρων της πρόσκλησης του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-14 / GR03 από 
τον Φορέα Υλοποίησης καθώς και τους εταίρους.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
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1. Κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται 

νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας. 

2. Ενώσεις φορέων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας. 

Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις 
σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. 

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Με την υποβολή της πρότασης, κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

2. Οι ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με τη παρούσα κατακυρωθεί σε ένωση 

προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη σύσταση Κοινοπραξίας πριν 
από την υπογραφή της σύμβασης, με σκοπό την εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. Η εν λόγω Κοινοπραξία 
συνίσταται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

Α) είτε θα πρέπει να συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη και θα περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του ΚΒΣ 

κατατιθέμενη στην αρμόδια φορολογική αρχή πριν την έναρξη των εργασιών της 

Β) είτε θα πρέπει να συσταθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό  

Γ) είτε δημοσιευόμενο το συστατικό έγγραφο κατά τις διατάξεις του εμπορικού νόμου, να λάβει τη μορφή εταιρίας 
του εμπορικού δικαίου. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον διαγωνισμό, δεν 
μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα 
τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

 

Από τον παρόντα διαγωνισμό αποκλείονται: 

• Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα εάν σε βάρος υποψηφίων έχει 
εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται 
κατωτέρω: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 

ε)  όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

στ) για όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

ζ)  όσοι καταδικάσθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή 
τους. 
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η) όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση 

με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από τις 
αναθέτουσες αρχές. 

θ) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

ι)  όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

ια) όσοι είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. 

ιβ) οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου 
αυτής, ισχύει έστω και για ένα μέλος της ένωσης.  

• Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που έχουν προβεί σε ίδιες ή 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. 

• Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν προσηκόντως εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή κάποιο από τα αιτούμενα 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα σχετικά προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στην προσφορά τους (στο φάκελο 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής) τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, 

ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού ανάθεσης του έργου, μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού € 
650,00 από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 

 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα στο Παράρτημα Α της 

παρούσας και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.  

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση 
συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.  

 Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο. Σε περίπτωση 

αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον 
παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε ένσταση ή 
προσφυγές. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί με την υπογραφή της Σύμβασης. 

 Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση ακύρωσης της 
διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της 
σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε 

η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το διαγωνιζόμενο.  

 

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα διαγωνιζόμενου και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

• Δημοσιευμένο κατά τους όρους του νόμου ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας, 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 
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• ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

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

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

• Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά αυτού, νόμιμα δημοσιευμένα, 

• Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, πρέπει να κατατεθούν τα ανωτέρω για κάθε μέλος της ένωσης. 

 

3. Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (σε περίπτωση Α.Ε.), ή απόφαση της Συνέλευσης 
των εταίρων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) έγκρισης της συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 
σύμπραξη καθώς και ορισμού νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή και υποβολή όλων των εγγράφων του διαγωνισμού 

και της προσφοράς.  

Οι άνω δύο απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή 
άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κλπ.) και έχει υποβληθεί με το φάκελο συμμετοχής.  

Στο ανωτέρω πρακτικό πρέπει να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα 

άτομο ως αντίκλητος. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των άρθρων 211 επ. του αστικού 
κώδικα. 

Οι διαγωνιζόμενοι φυσικά πρόσωπα (είτε μετέχουν μεμονωμένα είτε ως μέλη συμπράξεων ή κοινοπραξιών) δεν 
προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό. 

Επί διαγωνιζόμενου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό του 
διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στο διαγωνισμό και διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του. 

 

4. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, ιδιωτικό συμφωνητικό των προσώπων που την απαρτίζουν περί: 

α.  του ποσοστού συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας, στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος 
του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς 

β.  αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας ευθύνης εις ολόκληρο έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής,  

γ.  ορισμού ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας και 

δ.  ορισμού κοινού εκπροσώπου της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό 
και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

  

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

(α) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7 της 
παρούσας, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και 
των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.  

(β) συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους 

οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή.  

(γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.  
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(δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 10 

της παρούσας Διακήρυξης.   

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

(στ) είναι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο Επιμελητήριο ή σε άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση. 

Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους.  

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών  

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα εκδιδόμενα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε, κατ' εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να αντικατασταθούν 
από δήλωση του ενδιαφερομένου ή ένορκη βεβαίωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής 
ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο στο πλαίσιο της παρούσας. Σε χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 
ή ισοδυνάμου εγγράφου για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν όλες τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, διαφορετικά 
αποκλείονται από το διαγωνισμό. Για την τεκμηρίωση της κάθε προϋπόθεσης, πρέπει να υποβάλλουν στην προσφορά τους 

(στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») και με ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

• Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» με ποινή αποκλεισμού αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική του δομή, τις δραστηριότητες, 
την υλικοτεχνική του υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό, τα οικονομικά του μεγέθη, το ιστορικό και τα κύρια 

βήματα ανάπτυξης. 

• Ο υποψήφιος να διαθέτει σημαντική/επαρκή εμπειρία σε παρόμοια έργα παροχής εξειδικευμένων ενεργειακών 
υπηρεσιών. Ο υποψήφιος να διαθέτει σημαντική/επαρκή εμπειρία σε παρόμοια έργα παροχής εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, έχοντας υλοποιήσει: (α) ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών διοίκησης/διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και (β) ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο 
έργο με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων Βιώσιμης / 

Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» με ποινή αποκλεισμού: 

1. κατάλογος των ως άνω έργων που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος. 

2. Αποδεικτικά υλοποίησης των ως άνω έργων.  

Στον κατάλογο και στις βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον ο εργοδότης, ο τίτλος του έργου, η χρονική 

διάρκεια υλοποίησής του, ο προϋπολογισμός του και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του. Αν οι αποδέκτες των 
υπηρεσιών είναι φορείς του Δημοσίου τομέα, η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή Πρωτόκολλο 
Παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός 
φορέας, η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή με τη σχετική σύμβαση ή τιμολόγιο ή 
σχετικό αποδεικτικό. 

• Η Ομάδα Έργου του υποψήφιου να είναι επαρκώς στελεχωμένη και σε θέση να φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση έργο.  

Για την τεκμηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» πίνακας όπου για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου θα δίνεται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, η βαθμίδα 
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εκπαίδευσης και η σχετική με το προκηρυσσόμενο έργο εμπειρία σε έτη. Επίσης, θα προσδιορίζεται το στέλεχος που θα 

είναι ο Συντoνιστής/Υπεύθυνος της ομάδας έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10.1. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού – προθεσμία λήψης των τευχών του διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία τηλ. 2132000467 fax 2102797192 αρμόδιος για επικοινωνία 
κ Γ.Χουτζούμης, μέχρι 8/1/2016, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 08.00 - 14.00.  

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 
(επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι 
ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση 
που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη 
συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα, και συγκεκριμένα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό 
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

10.2. Παροχή Διευκρινήσεων επί της Προκήρυξης 

α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης εγγράφως 

από την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών.   

Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει κοινή έγγραφη απάντηση σε σχέση με όλες τις 

διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί, στα στοιχεία επικοινωνίας των υποψηφίων αναδόχων, το αργότερο μέχρι και τρεις (3) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του 
προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό διεξάγεται εγγράφως. 

β. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων 

της προκήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

10.3. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών  

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας, τηλ. 2132000476 μέχρι την 11/1/2016 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα Ελλάδας 10.30 π.μ.   

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
λήξεως υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή  ή courier και  ισχύει μόνο εφόσον έχει λάβει 

εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος για 
το περιεχόμενο του φακέλου και το χρόνο που θα περιέλθει στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών 

στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ). 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

10.4. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών  

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να: 
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• Έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και στην 

Αγγλική. Αν αυτοί δεν μπορεί να αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική. Στην περίπτωση που 
η απόδοση όρου της παρούσας προκήρυξης στην Αγγλική διαφέρει της απόδοσής του στην Ελληνική, υπερισχύει το 
Ελληνικό κείμενο. Το ίδιο θα ισχύει για το μεταφρασμένο κείμενο των προσφορών στην Ελληνική. 

• Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. 

• Αναγράφουν τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. 

• Είναι δακτυλογραφημένες και αριθμημένες ανά σελίδα (η αρίθμηση μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε υποφάκελο) 

και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, 
προσθήκες κλπ θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον 
προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο που διενεργεί κατά την αποσφράγιση, θα μονογράφει τις 

διορθώσεις, προσθήκες κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

• Αφορούν σε ολόκληρο το έργο. 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη είναι του Ν.1599/86 και πρέπει να φέρουν 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική. 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής υποβάλλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα 
στην Ελληνική Γλώσσα ειδάλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

10.4.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Τα περιεχόμενα του Φακέλου περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 8 και 9  της παρούσας Διακήρυξης. 

 

10.4.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή των παρακάτω θεμάτων σε παραγράφους με 
τους αντίστοιχους τίτλους: 

1. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου  

• Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του Έργου 

• Μεθοδολογία Υλοποίησης υπο-Έργου  

• Διάρθρωση Πακέτων Εργασίας - Παραδοτέων 

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

2. Ομάδα Έργου 

• Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου 

• Λειτουργία της Ομάδας Έργου. Τρόπος υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου από την 
Ομάδα Έργου. Σαφής επιμερισμός των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των στελεχών της Ομάδας, σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του έργου 

Τονίζεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να συντάξει την Τεχνική Προσφορά ακολουθώντας πιστά τη δομή που περιγράφεται 

ανωτέρω, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

 

10.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που 
παρατίθεται στο Παράρτημα Β, ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει τιμή ανά υπηρεσία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα κάνει και την 
κατανόηση του έργου.  
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Οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ και η συνολική τιμή θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως ξεχωριστά, όπως και η τελική τιμή μετά το 
ΦΠΑ. 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή 
καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του 

εύλογου της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 

10.5. Υποβολή Προσφορών  

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Εκτός 
φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής προσφοράς για την 

πρωτοκόλλησή τους.  

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 10.3 της παρούσας.  

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. Ισχύ έχουν όλες οι προσφορές που έχουν υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ημερομηνία λήξεως 
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη).  Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση 
που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 

Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας 
(fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

«Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξης» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 11/1/2016 

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

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν 
ίχνη. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρεται το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν την 
προσφορά. 

Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους υποφακέλους με 
τους τίτλους: 

 Υποφάκελος Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: τα περιεχόμενα του Φακέλου περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 
8 και 9 της παρούσας Διακήρυξης και περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο. 

 Υποφάκελος Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: τα περιεχόμενα του Φακέλου περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 10.4.2 
της παρούσας Διακήρυξης και περιλαμβάνει το πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Σε ένα από τα αντίτυπα της Τεχνικής 
Προσφοράς και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε 
περίπτωση διαφοράς με το άλλο αντίτυπο. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, καθώς και του άλλου αντιτύπου θα πρέπει να 

είναι μονογεγραμμένη.  

 Υποφάκελος Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: τα περιεχόμενα του Φακέλου περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 
10.4.3 της παρούσας Διακήρυξης και περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο. 

Οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε απαίτηση, διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση της προσφοράς.  

Διευκρινίσεις επί της προσφοράς δίδονται μόνο όταν ζητηθούν εγγράφως από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα 
συγκροτηθεί με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και απαντώνται εγγράφως από του υποψηφίους Αναδόχους. Από τις εν 
λόγω διευκρινίσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, 
η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.  

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 11/1/2016 και ώρα 10.30 π.μ. στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας  κατά τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο Άρθρο 12 της παρούσας.  

 

10.6. Χρονική Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για χρονική περίοδο εκατόν πενήντα (150) 
ημερών, αρχομένης την επόμενη ημέρα από την τελευταία ημέρα υποβολής των Προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα 
προς τους Προσφέροντες – πριν την λήξη ισχύος των Προσφορών - εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρείς (3) ημέρες, άλλως θεωρείται ότι 
αποδέχτηκαν την παράταση. Ανακοίνωση επιλογής Προσφέροντα μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 
Προσφοράς, δεσμεύει όμως τον Προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.  

 

10.7. Δικαίωμα Ματαίωσης/Ακύρωσης/Διακοπής του Διαγωνισμού  

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

α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του (πριν την 

Απόφαση Κατακύρωσης του έργου),  

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

γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον 
ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε ματαίωση του διαγωνισμού μ ό ν ο ν  σ τ η ν  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  
π ε ρ ί π τ ω σ η  π ο υ  α υ τ ό  δ ε ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν α  α π ο φ ε υ χ θ ε ί  για λόγους που ανάγονται είτε στο 
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής και του Έργου είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού.  Οι Προσφέροντες δεν 
διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από το λόγο της ματαίωσης.  Στην 
περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Διενέργειας διαγωνισμού  θα γνωστοποιήσει στους Προσφέροντες που τυχόν θα υποβάλουν 
σχετική αίτηση, τους λόγους της ματαίωσης. 

Οι Υποψήφιοι με την υποβολή της Προσφοράς τους τεκμαίρεται ότι παραιτούνται του δικαιώματος να διεκδικήσουν 
οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης στην περίπτωση, που ο Διαγωνισμός ακυρωθεί ή / και ματαιωθεί για οποιονδήποτε 

λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, ο Υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να 

υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
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Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά – Έλληνες πολίτες 

11..  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου 
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται 
αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

22..  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

33..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, 
το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

44..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

55..  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και 
εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

66..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων 
των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 
πιο πάνω περιπτώσεις, π ρ έ π ε ι  επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου 
Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  Η ένορκη αυτή 

βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 
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Πίνακας 2 – Δικαιολογητικά – Αλλοδαποί  

11..  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου Αναδόχου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

22..  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης του Υποψηφίου Αναδόχου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

33..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του 
στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

44..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 

αν στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

55..  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 

οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

66..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 

αν στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους δέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, π ρ έ π ε ι  επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση 

του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
Οργανισμού της χώρας του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 
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έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

Πίνακας 3 – Δικαιολογητικά – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

11..  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου 
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η 
άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

22..  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το 
οποίο να προκύπτει ότι, (α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., (γ) 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και (δ) νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

ii..  για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, 

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

33..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

44..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.  Τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) του Π.Δ. 118/2007. 

55..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του  Υποψηφίου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

66..  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

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

77..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου θα 
δηλώνει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

88..  Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Υποψηφίου Αναδόχου, και η 

τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου 
Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 

πιο πάνω περιπτώσεις π ρ έ π ε ι , επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου 
Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 

τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  Η ένορκη 
αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

Πίνακας 4 – Δικαιολογητικά – Συνεταιρισμοί 

11..  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση  

• για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, 

• για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

22..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του 
στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

33..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

44..  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 
οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

55..  Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα. 

66..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου θα 
δηλώνει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 
πιο πάνω περιπτώσεις π ρ έ π ε ι , επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου 
Αναδόχου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  Η ένορκη 
αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 
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Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά – Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

11..  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου, με το οποίο να 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό 
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του 
κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

22..  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου, δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

i. για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, 
ii. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

33..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου, 
έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

44..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

55..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 

αν στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

66..  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας προέλευσης του Υποψηφίου 
Αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

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

77..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 
αν στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση όλων 
των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

88..  Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του Υποψηφίου Αναδόχου, και η 

τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου 
Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 
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Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις π ρ έ π ε ι , επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση 

του νομίμου εκπροσώπου του Υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου Αναδόχου, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη 

σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

12.1.  Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών –  Στάδια ελέγχου και αξιολόγησης 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), που θα 

είναι τριμελής και θα οριστεί με απόφαση της  Αναθέτουσας Αρχής. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο 
στάδια: 

Α. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». -  Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Β. Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Τελική βαθμολόγηση - Επιλογή Αναδόχου. 

Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή  Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την 
αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες 
προσφορές δεν απορρίφθηκαν. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με 

τηλεομοιοτυπία (fax).  

Στο δεύτερο στάδιο η Επιτροπή  Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την 
ανάθεση του έργου στον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax).  

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής: 

 

12.1.1. Στάδιο 1 - Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». -  Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής 

Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα κατάθεσης των προσφορών, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, 

οπότε η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους φακέλους συμμετοχής που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο 
Πρωτόκολλο.  

Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζομένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι συμμετοχής όλων των 

ενδιαφερομένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Οι 
διαγωνιζόμενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμα το φάκελο συμμετοχής αποκλείονται του διαγωνισμού, με σχετική 
αναφορά στο πρακτικό της ΕΔ  

Κατόπιν η ΕΔ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται 
την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΔ  με την εξής διαδικασία: 

Η ΕΔ αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε 
κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό  (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. 
Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι 

υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η ΕΔ αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφει και 
καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η ΕΔ δεν 
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είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της 

Διακήρυξης. Η ΕΔ ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα του 
φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η ΕΔ αποσφραγίζει τους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς αυτών και μονογράφει τα 
περιεχόμενά τους.  

Η ΕΔ εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή 
στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η ΕΔ 
μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων 

στοιχείων.  

Σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της ΕΔ ακολουθεί η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών και η 
βαθμολόγησή τους. 

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών και βαθμολόγηση 

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης και αντίστοιχων 
συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Ομάδα Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σ1)80% 

Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του Έργου 20% 

Τρόπος εκτέλεσης του Έργου 40% 

Διάρθρωση Πακέτων Εργασίας – Παραδοτέων 15% 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 5% 

Ομάδα Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (σ2)20% 

Δομή και οργάνωση Ομάδας Έργου. Ρόλοι και επιμερισμός των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 

των στελεχών της Ομάδας, σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου. 

20% 

 

Όλα τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθμολογούνται το καθένα αυτόνομα, με ελάχιστη βαθμολογία το 0 και μέγιστη το 
100. Η βαθμολογία 100 δηλώνει ότι ο υποψήφιος ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του έργου. Η ΕΔ έχει τη δυνατότητα να 

βαθμολογήσει ένα κριτήριο και μέχρι 120 βαθμούς, αν αιτιολογημένα ο υποψήφιος υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του έργου 
προσφέροντας περισσότερα από όσα ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο της βαθμολογίας του επί τον αντίστοιχο συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου.  

Η βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Με βάση τα ανωτέρω, η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς TΠ, υπολογίζεται ως εξής:  

ΤΠ = ∑ Αi  x σi 

όπου: 

Αi : η βαθμολογία για το κριτήριο i  

σi : o συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο i 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η ΕΔ μπορεί να επικοινωνεί είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τους υποψηφίους και να 
θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις, είτε να καλέσει την δηλούμενη Ομάδα Έργου σε συνέντευξη. Διευκρινίσεις που δίδονται 

αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους 
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ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου 1 η ΕΔ συντάσσει πρακτικό, το οποίο κοινοποιεί στους διαγωνιζομένους μέσω 
τηλεομοιοτυπίας (Fax), με την ειδοποίηση ότι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατ’ αυτού στην Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.3 της παρούσης. Ευθύς μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής ενστάσεων, η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου α΄ το 
πρακτικό με τις τυχόν ενστάσεις και την επί τούτων γνώμη της και β΄ πρόταση περί του τόπου και του χρόνου 
πραγματοποιήσεως του επομένου σταδίου του διαγωνισμού (αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών). Η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει επ’ αυτών, η απόφασή της κοινοποιείται δια τηλεομοιοτυπίας στους διαγωνιζομένους, οι δε τυχόν 

αποκλεισθέντες καλούνται να παραλάβουν τον φάκελο της προσφοράς τους. 

 

12.1.2. Στάδιο 2 - Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Συνολική βαθμολόγηση 
προσφορών. Επιλογή Αναδόχου 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή και 
γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους υποψηφίους των οποίων οι Τεχνικές 
Προσφορές αξιολογήθηκαν και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή 
συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η ΕΔ 
μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών 

στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν σε προηγούμενα στάδια δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.   

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΕΔ προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.4 της παρούσας και στη συνέχεια προχωρά στη συνολική βαθμολόγηση των 

προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.5  της παρούσας. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η ΕΔ μπορεί να επικοινωνεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τους υποψηφίους και να θέτει 
διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

Η ΕΔ μετά την ολοκλήρωση της συνολικής βαθμολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό, το οποίο κοινοποιεί 
στους διαγωνιζομένους μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax), με την ειδοποίηση ότι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατ’ αυτού 
στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.3 της παρούσης. Ευθύς μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει προς έγκριση στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου α΄ το πρακτικό με τις τυχόν ενστάσεις και την επί τούτων γνώμη της και β΄ πρόταση κατακυρώσεως 

του διαγωνισμού και ανακηρύξεως της αναδόχου των προκηρυσσομένων υπηρεσιών επιχειρήσεως. Η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει επ’ αυτών, η δε απόφασή της κοινοποιείται δια τηλεομοιοτυπίας στις συμμετασχούσες στο στάδιο 
αυτό επιχειρήσεις. 

 

12.2.  Απόρριψη Προσφορών   

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΔ. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

� είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,  

� αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

� αποτελεί εναλλακτική προσφορά, 

� αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, 

� δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, 

� δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

� δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής 
προσφοράς, 
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� η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

� ορίζει χρόνο παράδοσης / υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, 

� ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος αυτής που αναφέρεται στην παρούσα, 

� παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, 

� δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 

� Έχει υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς είναι 
μικρότερη του 90% του προϋπολογισμού του έργου, η ΕΔ δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Θα ζητείται 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την 
οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της 
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

  

12.3. Ενστάσεις  

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι και την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από την ημέρα ανακοινώσεως του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 28/1980 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. 

 

12.4. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών είναι σχετική. Συγκεκριμένα η Συνολική Βαθμολογία της Οικονομικής 
Προσφοράς Π είναι το πηλίκο της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης Οικονομικής Προσφοράς, προς την προ ΦΠΑ τιμή της 
συγκεκριμένης Οικονομικής Προσφοράς. 

 

12.5. Συνολική βαθμολόγηση προσφορών  

Στη συνολική βαθμολόγηση των προσφορών, η Τεχνική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 80%, και η Οικονομική 
Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, γίνεται με τον 
υπολογισμό της Συνολικής Βαθμολογίας για κάθε Προσφορά (ΣΒΠ), η οποία προκύπτει από την παρακάτω σχέση (το 

αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο):  

ΣΒΠ  = 80 x ( ΤΠ / Τmax ) + 20 x (Kmin/KΠ) 

όπου:  

� ΣΒΠ  : Συνολική Βαθμολογία της Προσφοράς Π 

� ΤΠ : ο συνολικός βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς Π 

� Τmax: ο μεγαλύτερος συνολικός βαθμός Τεχνικής Προσφοράς, από όλες τις Τεχνικές Προσφορές που υποβλήθηκαν 

� ΚΠ : η Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ) της  Προσφοράς Π  

� Kmin: η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ), από όλες τις Οικονομικές Προσφορές που υποβλήθηκαν 

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους. Ανάδοχος του Έργου επιλέγεται ο 

Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία δηλ. το μεγαλύτερο ΣΒΠ.  

Προσφορές που έχουν ίσα ΣΒΠ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται 
κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού της Τεχνικής Προσφοράς.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος καλείται για την 
υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την αποστολή σε αυτόν της σχετικής κατακυρωτικής επιστολής. 

Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην προκαθορισμένη περίοδο, καταπίπτει η 

εγγυητική συμμετοχής του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από 
τους ακόλουθους λόγους:  

1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. 

2. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων 
προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

3. Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες παρατάσεις. 

Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 

Α της παρούσας, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της αξίας της συμβάσεως, μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (υπόδειγμα στο Παράρτημα Α) της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 
παραλαβή του Έργου.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών – 
μελών αυτό το δικαίωμα. 

Η προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης κατακύρωσης.   

Η προθεσμία για την υποβολή στην αρμόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης της υπογεγραμμένης σύμβασης και 
του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου ορίζεται μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

(αρ.43 παρ. 1.7. Υπ.Α.ΣΥ.Δ. 2008). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ–ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, άρθρο 67. Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠ) που είναι τριμελής, είναι 
διαφορετική από την ΕΔ και ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ημερήσια Διάταξη και τα Πρακτικά 
των συνεδριάσεων της Επιτροπής πρέπει να τηρούνται σε ειδικό αρχείο και να είναι άμεσα διαθέσιμα σε τυχόν έλεγχο ή 

αίτημα από τον Διαχειριστή του Προγράμματος ή οποιαδήποτε άλλη εμπλεκόμενη αρχή. 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις της.  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 

των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και 
τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής: 

• Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Σύμβασης με το Ανάδοχο, τον συντονισμό και την 
υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής και την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύμβασης και του τρόπου εφαρμογής της. 

• Αποφασίζει εγγράφως και αιτιολογημένα για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της παρούσας και εισηγείται την 
υποβολή οποιαδήποτε αιτήματος τροποποίησης προς τον Διαχειριστή του Προγράμματος GR-03 (ΚΑΠΕ), σύμφωνα 
πάντα με τις ισχύουσες διαδικασίες του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-14 / GR 03.  
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Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ 

Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στην παρούσα (υπόδειγμα στο 
Παράρτημα Δ).   

Η ΕΠ του Έργου μετά τον έλεγχο των παραδοτέων διατυπώνει εγγράφως ενδεχόμενες παρατηρήσεις σε εύλογο χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και να τα αναμορφώνει σχετικά έως ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από 
την Επιτροπή. Μετά την έγκριση των παραδοτέων από την Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό παραλαβής.  

 Οι πληρωμές προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως. 

 

α/α 
Ποσοστό του 

συνολικού 
τιμήματος 

Παραδοτέα 

1η  20% Με την υποβολή και αποδοχή του Παραδοτέου «Πλάνο 
Δημοσιότητας & Ευαισθητοποίησης» 

2η  40% Με την υποβολή και αποδοχή του Παραδοτέου «Έκθεση 
για τις πρακτικές Επενδύσεων ΑΠΕ σε ΟΤΑ της Αττικής» 

3η  40% Με την υποβολή και αποδοχή του Παραδοτέου «Έκθεση 
Αξιολόγησης Πεπραγμένων Δημοσιότητας» 

 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε 
Ευρώ. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας 
Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

Η καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης και κατ’ επέκταση του υποέργου θα 
γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, τις Ενδιάμεσες Εκθέσεις Πράξης, την Έκθεση 

Ολοκλήρωσης της Πράξης, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες όπως καθορίζονται από την «Κοινή Υπουργική Απόφαση 
περί Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου περιόδου 2009-2014», και την «Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της Οργάνωσης και των Διαδικασιών του Διαχειριστή του 

Προγράμματος ΚΑΠΕ». 

Τα ποσά της Εθνικής Συμμετοχής και της συμμετοχής του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 καταβάλλονται στον Φορέα Υλοποίησης 
(Δήμο Νέας Ιωνίας) σύμφωνα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί και μετά από δικές του ενέργειες (με την έγκριση και 

καθοδήγηση του Διαχειριστή του Προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο) και στην συνέχεια θα δίνονται 
στον Ανάδοχο με την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού. 

Υπερβάσεις κόστους του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου της Πράξης δεν είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα. 

Στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί τμήμα του αντικειμένου του υποέργου της εργολαβίας, θα μειώνεται κατ’ αντιστοιχία 
η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του συγκεκριμένου υποέργου και θα απαιτείται αναπροσαρμογή της σύμβασης 

που θα έχει υπογραφεί, με βάση τις οδηγίες του Διαχειριστή του Προγράμματος ΚΑΠΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη του τεύχους διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

• Στον Διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια". 

• Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. 

•  Στον Διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.neaionia.gr.  

• Στον Διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος GR03 του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14 (http://eeares.cres.gr/index.htm). 
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• Στο τοπικό ή εθνικό τύπο και συγκεκριμένα σε μία ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων 

εκδιδομένη στην Αθήνα, σε μία ειδική εφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών, σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και 
σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

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

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει ουσιώδεις 
όρους της σύμβασης, της διακήρυξης ή της σχετικής εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, ενώ ανάλογα με τη φύση της 
έκπτωσης, μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει αποζημίωση.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο εάν ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: 

α) πτωχεύσει, ή 

β) τεθεί υπό εκκαθάριση, ή 

γ) τεθεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του οφείλεται σε ανώτερη βία 
ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 

κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Στην 
περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τον πρώτο επιλαχόντα του παρόντος διαγωνισμού, 

ή και τους επόμενους κατά σειρά σε περίπτωση άρνησης, για υπογραφή σύμβασης με τους ίδιους οικονομικούς και 
λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της διακοπείσας σύμβασης και για το διάστημα που απομένει. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο   ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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 τη 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 γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής καταγγελία.  Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις 

περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε 
τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής: 

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

που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή 
μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα 

(μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 
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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 τη Σύμβαση προς τον 

Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Διακήρυξη και η Σύμβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του διαγωνισμού με βάση την παρούσα και 
την προσφορά του Αναδόχου ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω 
στους όρους της παρούσας Διακήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, 

τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

19.1 Μετάθεση προθεσμιών 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους 

προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για 

συνολικό χρονικό διάστημα 30 ημερών, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον 

Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της 

Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε 

περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, 

παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά – εάν δικαιολογείται να δοθεί 

μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.  

Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως 

άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος 

δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το 

συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν 

καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων 

υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

19.2 Εχεμύθεια 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, 
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έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 

προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 

αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση 

τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 

της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

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

συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 

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

κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου ή των υπεργολάβων του. 

 

19.3 Αποζημιώσεις 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει 

από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ 

μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική αποδεδειγμένη ζημία που ενδεχομένως 

προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του 

Έργου. Σε καμία περίπτωση η συνολικώς οφειλόμενη αποζημίωση δεν δύναται να υπερβεί το ύψος του συμβατικού 

τιμήματος. 

Ο Ανάδοχος συντρέχει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή 

δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 

19.4 Ποιότητα Παραδοτέων 

Τα Παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος 

υλοποιησής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του έργου και στην προσφορά 

του αναδόχου.  

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στην προκήρυξη, στην προσφορά του αναδόχου και στη 

Σύμβαση, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η 

περιγραφή των παραδοτέων που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση, και ο τόπος όπου θα γίνει η 

παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

19.5 Κυριότητα Παραδοτέων 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, 

υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 

Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα 

Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, 
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αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

19.6 Εγγυητική ευθύνη 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση) και 

θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην 

Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

19.7 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 έννοια 

της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 

περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών 

στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 

αιτήματος. 

 

 

Νέα Ιωνία, 23/12/2015 

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Δήμο Νέας Ιωνίας 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 

………..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη 
συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του ….…………. για εκτέλεση του Έργου ……………….. συνολικής αξίας ................... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου 
ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση 
ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Δήμο Νέας Ιωνίας 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή 
εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… 

συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό...................Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον οποίο 
εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την 
προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε κάθε περίπτωση 

όμως η παραπάνω εγγύηση δε μπορεί να ισχύει μετά την ……………...., ήτοι 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Μετά 
την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, παύει να ισχύει σε οποιουδήποτε την κατοχή και εάν βρίσκεται. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ε Ν Τ Υ Π Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας/ενώσεως επιχειρήσεων (διαγράφεται το μη προσήκον): 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

με έδρα τ………….. οδός………… αριθμός  ………. 
Τ.Κ. …….. Τηλ.  ……….. Fax ……….  

προς τον Δήμο Νέας Ιωνίας. 
 Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάληψη της παροχής υπηρεσιών 
με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ», δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και προτίθεμαι να αναλάβω 
αυτή την παροχή υπηρεσιών έναντι του κατωτέρω τιμήματος: 
 
  Αριθμητικώς - Ολογράφως 

Τίμημα: €    

ΦΠΑ: €    

Σύνολο: €    

 
------------------------ 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Προς την Επιτροπή  Διαγωνισμού  

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………………, κάτοικος ………………………………………, 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ……………………………, που εκδόθηκε από ……………………………, στις 
…………………………………, υποψήφιος στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία ……………………………………………………………………………………………, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 
κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι:   

Για το πρόσωπό μου ή για το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ  

δεν έχω / δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας, και συγκεκριμένα: 

α) δεν υπάρχει σε βάρος μου/του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β) δεν υπάρχει σε βάρος μου/του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 

γ) δεν υπάρχει σε βάρος μου/του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σελ.48). 

δ) δεν υπάρχει σε βάρος μου/του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 ΠΔ 
60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 

ε) δεν βρίσκομαι/βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση1, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

στ) δεν κινήθηκε εναντίον μου/του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 

περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

ζ) δεν καταδικάσθηκα/καταδικάστηκε με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική διαγωγή μου/του, 

η)    δεν έχω/έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με  το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση 
με την επαγγελματική μου/του ιδιότητα,  

θ)   είμαι/είναι συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών μου/του υποχρεώσεων. 

ι) έχω/έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου/του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είμαι/είναι εγκαταστημένος/εγκατεστημένο ή σύμφωνα με τη ελληνική 
νομοθεσία, 

ια) έχω/έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου/του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είμαι/είναι εγκαταστημένος/εγκατεστημένο ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, 

ιβ) δεν είμαι/είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/16.3.2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. 

   ιγ)  συνέταξα την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβα γνώση και τους 
οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

ιδ)  παραιτούμαι/παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου/του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.  

                                                 
1 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ιε)  είμαι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο Επιμελητήριο ή σε άλλο ισοδύναμο  οργανισμό ή επαγγελματική ένωση. 

ιζ)  αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 11 της 

παρούσας Διακήρυξης.   

Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε 
περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης, και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις 

δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

               Ο δηλών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  

 

Νέα Ιωνία,  
.2016Αρ. Πρωτ/λλου  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ» 

 

Σήμερα την …/…/2016, ημέρα …………, στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας, οδός Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου, Νέα Ιωνία, 

μεταξύ: 

• αφ' ενός μεν του Δήμου Νέας Ιωνίας, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Δήμαρχο κο Γκότση Ηρακλή και  

• αφ’ ετέρου της επιχείρησης ……………………………. με έδρα την ………….., οδός ………., αρ. …………., ΑΦΜ …, Δ.Ο.Υ. …….. 
νομίμως εκπροσωπουμένης από τον κ. ………, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ……….., κάτοικο ………., οδός ……………., 
αρ…., 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων Ηρακλής Γκότσης, ως Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, έχοντας υπ’ όψιν: 

• Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4281/2014 και του Π.Δ. 28/1980, όπως ισχύουν κατά την κατάρτιση της 

διακηρύξεως των ως άνω υπηρεσιών, 

• Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης – 

ΕΚΠΟΤΑ» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

• Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

• Την εγγραφή των ως άνω υπηρεσιών στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2015 (κατηγορία …., εδάφιο ……., 

στοιχείο ………) και της σχετικής πίστωσης στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 με κωδικό αριθμό …………….. 

• Τη διακήρυξη της δημοπρασίας των ως άνω υπηρεσιών, η οποία καταρτίστηκε με της υπ’ αριθμόν    /   πράξη της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

• Την τεχνική και οικονομική προσφορά του δευτέρου των συμβαλλομένων. 

• Την υπ’ αριθμόν ……/…… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος των υπηρεσιών η ως άνω επιχείρηση ………………… . 

• Την υπ’ αρ. ……/……………. από …………απόφαση του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αττικής περί 

νομιμότητος της ως άνω κατακυρωτικής απόφασης. 

• Την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών του άρθρου 10 της ως άνω διακήρυξης. 

• Την Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού    Χώρου    (ΧΜ    

ΕΟΧ)   2009-2014 στη Θεματική  Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραμμα GR-03 (Υπουργός Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΥΠ 351/ 11-08-2015). 

αναθέτει 

στην συμβαλλομένη επιχείρηση ……………………, καλουμένη εφεξής ανάδοχο, την κατά τους όρους της οικείας διακηρύξεως 

παροχή των ως άνω υπηρεσιών, έναντι ποσού 
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ευρώ                                                                                                         (                             ), εκ των οποίων: 

ευρώ                                                                                    (                       ) για υπηρεσίες και 

ευρώ                                                                                    (                       ) για Φ.Π.Α. 

 

2) Ο/Η κ. …………………………… δηλώνει εκ μέρους της αναδόχου επιχειρήσεως ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως την 
ανάθεση των υπηρεσιών και αναλαμβάνει την παροχή τους συμφώνως προς την οικεία διακήρυξη, τις ισχύουσες διατάξεις 
και τις εντολές των αρμοδίων οργάνων του Δήμου. 

 

3) Ο/Η εκπρόσωπος της αναδόχου επιχειρήσεως κατέθεσε την εξής εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών 
και πιστής εφαρμογής των όρων της παρούσης σύμβασης: 

 Υπ’ αρ.                                                      από                                        , παρά τ                            , αξίας ευρώ                        . 

 

4) Η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση των υπηρεσιών είναι ………….. (…) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της παρούσας σύμβασης. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, άρθρο 67. Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠ) που είναι τριμελής, είναι 
διαφορετική από την ΕΔ και ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ημερήσια Διάταξη και τα Πρακτικά 
των συνεδριάσεων της Επιτροπής πρέπει να τηρούνται σε ειδικό αρχείο και να είναι άμεσα διαθέσιμα σε τυχόν έλεγχο ή 
αίτημα από τον Διαχειριστή του Προγράμματος ή οποιαδήποτε άλλη εμπλεκόμενη αρχή. 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις της.  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και 
τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής: 

• Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Σύμβασης με το Ανάδοχο, τον συντονισμό και την 
υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής και την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύμβασης και του τρόπου εφαρμογής της. 

• Αποφασίζει εγγράφως και αιτιολογημένα για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της παρούσας και εισηγείται την 

υποβολή οποιαδήποτε αιτήματος τροποποίησης προς τον Διαχειριστή του Προγράμματος GR-03 (ΚΑΠΕ), σύμφωνα 
πάντα με τις ισχύουσες διαδικασίες του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-14 / GR 03.  

Η ΕΠ του Έργου μετά τον έλεγχο των παραδοτέων διατυπώνει εγγράφως ενδεχόμενες παρατηρήσεις σε εύλογο χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και να τα αναμορφώνει σχετικά έως ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από 
την Επιτροπή. Μετά την έγκριση των παραδοτέων από την Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό παραλαβής.  

 Οι πληρωμές προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως. 

α/α 
Ποσοστό του 

συνολικού 
τιμήματος 

Παραδοτέα 

1η  20% Με την υποβολή και αποδοχή του Παραδοτέου «Πλάνο 

Δημοσιότητας & Ευαισθητοποίησης» 

2η  40% Με την υποβολή και αποδοχή του Παραδοτέου «Έκθεση 
για τις πρακτικές Επενδύσεων ΑΠΕ σε ΟΤΑ της Αττικής» 

3η  40% Με την υποβολή και αποδοχή του Παραδοτέου «Έκθεση 
Αξιολόγησης Πεπραγμένων Δημοσιότητας» 
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Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε 

Ευρώ. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας 
Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

Η καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης και κατ’ επέκταση του υποέργου θα 
γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, τις Ενδιάμεσες Εκθέσεις Πράξης, την Έκθεση 

Ολοκλήρωσης της Πράξης, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες όπως καθορίζονται από την «Κοινή Υπουργική Απόφαση 
περί Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου περιόδου 2009-2014», και την «Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της Οργάνωσης και των Διαδικασιών του Διαχειριστή του 

Προγράμματος ΚΑΠΕ». 

Τα ποσά της Εθνικής Συμμετοχής και της συμμετοχής του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 καταβάλλονται στον Φορέα Υλοποίησης 
(Δήμο Νέας Ιωνίας) σύμφωνα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί και μετά από δικές του ενέργειες (με την έγκριση και 

καθοδήγηση του Διαχειριστή του Προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο) και στην συνέχεια θα δίνονται 
στον Ανάδοχο με την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου και την πιστοποίηση αυτού. 

Υπερβάσεις κόστους του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου της Πράξης δεν είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα. 

Στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί τμήμα του αντικειμένου του υποέργου της εργολαβίας, θα μειώνεται κατ’ αντιστοιχία 

η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του συγκεκριμένου υποέργου και θα απαιτείται αναπροσαρμογή της σύμβασης 
που θα έχει υπογραφεί, με βάση τις οδηγίες του Διαχειριστή του Προγράμματος ΚΑΠΕ. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, άρθρο 67. 

 

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

οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβιάσει ουσιώδεις 
όρους της σύμβασης, της διακήρυξης ή της σχετικής εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, ενώ ανάλογα με τη φύση της 
έκπτωσης, μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει αποζημίωση.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο εάν ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: 

α) πτωχεύσει, ή 

β) τεθεί υπό εκκαθάριση, ή 

γ) τεθεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του οφείλεται σε ανώτερη βία 
ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 

κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Στην 
περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τον πρώτο επιλαχόντα του παρόντος διαγωνισμού, 
ή και τους επόμενους κατά σειρά σε περίπτωση άρνησης, για υπογραφή σύμβασης με τους ίδιους οικονομικούς και 

λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της διακοπείσας σύμβασης και για το διάστημα που απομένει. 

 

7) 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 τη Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.  
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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 γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής καταγγελία.  Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις 
περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε 
τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής: 

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

που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή 

μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα 
(μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι 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 τη Σύμβαση προς τον 
Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

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

 

8) Η παρούσα Σύμβαση συμφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω 

στους όρους της παρούσας Διακήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, 

τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. 

 

9) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους 

προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για 

συνολικό χρονικό διάστημα 30 ημερών, και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον 

Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της 

Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε 

περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, 

παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου – η οποία αποφασίζει τελικά – εάν δικαιολογείται να δοθεί 

μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.  

Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως 

άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος 

δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το 

συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν 

καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων 

υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

10) Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, 

έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 

προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 

αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση 

τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 

της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

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

συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 

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

κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου ή των υπεργολάβων του. 

 

11) Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία 

απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών 

σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική αποδεδειγμένη ζημία που ενδεχομένως 

προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του 

Έργου. Σε καμία περίπτωση η συνολικώς οφειλόμενη αποζημίωση δεν δύναται να υπερβεί το ύψος του συμβατικού 

τιμήματος. 

Ο Ανάδοχος συντρέχει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή 

δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 

12) Τα Παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος 

υλοποιησής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του έργου και στην προσφορά 

του αναδόχου.  

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στην προκήρυξη, στην προσφορά του αναδόχου και στη 

Σύμβαση, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η 

περιγραφή των παραδοτέων που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση, και ο τόπος όπου θα γίνει η 

παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  
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13) Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 

στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 

Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 

στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

14) Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση) και 

θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην 

Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

15) 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 έννοια 

της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 

περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών 

στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 

αιτήματος. 

 

 

 

 Η παρούσα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε … αντίτυπα, … για την ανάδοχο επιχείρηση και … για τον Δήμο 
Νέας Ιωνίας. 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

 

 ……………………….…………………… Ηρακλής Γκότσης 

 Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχειρήσεως Δήμαρχος Νέας Ιωνίας 
 ………………………………………………. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 75Α/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός:  39.975 € 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στοιχεία βαρυνομένης δαπάνης Δημ. Προϋπ/σμού 2015: 

   Τίτλος: Παροχή συμβουλευτικών επιστημονικών υπηρεσιών 
    και προβολή αποτελεσμάτων Γεωθερμικού Συστήματος 
    Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ (Χ.Μ. ΕΟΧ) 
   Κ.Α.: 30.6142.0003 

 

Π Α Ρ Ο Χ Η  Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Β Ο Λ Η  Τ Ω Ν  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Η Σ  Π Ρ Α Ξ Η Σ 

« Γ Ε Ω Θ Ε Ρ Μ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Τ Η Λ Ε Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ 

Κ Α Ι  Α Λ Λ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ  Α Π Ε»  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 
 Η παρούσα αφορά σε υπηρεσίες προβολής των αποτελεσμάτων της Πράξεως «Γεωθερμικό Σύστημα 

Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ», προϋπολογισμού 1.672.431 €, την οποία θα πραγματοποιήσει ο Δήμος 
με χρηματοδότηση του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου). 
 Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσόν των 39.975 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Άρθρο 2 
 Βάσει Ν. 3463/2006, άρθρα 209 και 273, Ν. 4281/2014, άρθρα 199 και 201, και Ν. 4320/2015, άρθρο 37, οι εν 

λόγω υπηρεσίες διέπονται από τις οικείες διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 28/1980. 

Άρθρο 3 
 Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

Άρθρο 4 
 Ο ανάδοχος των υπηρεσιών θα προκύψει από πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακυρώσεως την 

συμφερότερη προσφορά, οι λεπτομέρειες του οποίου καθορίζονται στο τεύχος της Διακηρύξεως αυτού. 

Άρθρο 5 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατά τον καθοριζόμενο στο τεύχος της διακηρύξεως του διαγωνισμού 

τρόπο. Οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. (23%) βαρύνει τον 

Δήμο Νέα Ιωνία, 23.11.2015 

 ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

  Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο Διευθυντής 
 Ο συντάξας Μελετών και Κατασκευής Έργων Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Γ. Χουτζούμης Ν. Γιοβάνης Εμμ. Σμαραγδάκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: 75Α/2015 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός:  39.975 € 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στοιχεία βαρυνομένης δαπάνης Δημ. Προϋπ/σμού 2015: 
   Τίτλος: Παροχή συμβουλευτικών επιστημονικών υπηρεσιών 
    και προβολή αποτελεσμάτων Γεωθερμικού Συστήματος 
    Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ (Χ.Μ. ΕΟΧ) 
   Κ.Α.: 30.6142.0003 

 
Π Α Ρ Ο Χ Η  Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Β Ο Λ Η  Τ Ω Ν  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Η Σ  Π Ρ Α Ξ Η Σ 

« Γ Ε Ω Θ Ε Ρ Μ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Τ Η Λ Ε Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ 

Κ Α Ι  Α Λ Λ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ  Α Π Ε»  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το αντικείμενο των ανωτέρω υπηρεσιών περιλαμβάνει τα εξής: 

Σχέδιο Δημοσιότητος και Ευαισθητοποιήσεως: 

 Το σχέδιο θα αναλύσει, παρουσιάσει και θα εξειδικεύσει τις ενέργειες διαχύσεως, εκπαιδεύσεως, 
καταρτίσεως, πληροφορήσεως και προβολής των επιστημονικών αποτελεσμάτων της Πράξης στην Νέα 
Ιωνία. 

Έκθεση για τις Πρακτικές Επενδύσεων ΑΠΕ σε ΟΤΑ της Αττικής: 

 Η έκθεση/οδηγός, που αποτελεί βασική δραστηριότητα της διακήρυξης, θα καταγράφει τις πρακτικές 
και τους συγχρόνους τρόπους χρηματοδοτήσεως επενδύσεων σε ΑΠΕ που έχουν υιοθετήσει ή μπορούν να 
υιοθετήσουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και φορείς του Δημοσίου ή και του ευρυτέρου 
Δημοσίου στην Αττική. Η έκθεση/οδηγός θα παρουσιασθή στις ημερίδες που θα διοργανωθούν για την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και θα στοχεύει στην ενημέρωση των κατοίκων και των 
άλλων ομάδων στόχου της Νέας Ιωνίας και της Αττικής για το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-14, αλλά και τις 
διαδικασίες για την υλοποίηση και χρηματοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ, Εξοικονόμησης Ενέργειας και 
λοιπών Βιώσιμων/Αειφόρων Τεχνολογιών. 

Ημερίδες Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης: 

 Θα γίνουν τέσσερις ημερίδες – εκδηλώσεις, μία για κάθε συμμετέχοντα φορέα. Θα απευθύνονται 
στους κατοίκους, τις ειδικές ομάδες στόχου (θα προσδιοριστούν στο Σχέδιο Δημοσιότητος και 
Ευαισθητοποιήσεως) της Νέας Ιωνίας και της Αττικής. Το περιεχόμενο των ημερίδων είναι η 
πληροφόρηση/κατάρτιση/εκπαίδευση για θέματα τεχνολογιών, καινοτομίας, χρηματοδότησης, 
αδειοδοτικής διαδικασίας σε σχέση με την χρήση των ΑΠΕ, της Εξοικονομήσεως Ενεργείας και των 
Βιωσίμων/Αειφόρων Τεχνολογιών. Ειδική έμφαση θα δοθή στις τεχνολογίες που υλοποιούνται στο 
υποέργο 1 της Πράξης (γεωθερμία, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά συστήματα και λαμπτήρες LED).  

Υλικό Δημοσιότητας: 

 Το ακριβές υλικό θα καθορισθή και θα τεκμηριωθή από το Σχέδιο Δημοσιότητος και 
Ευαισθητοποιήσεως και θα συσχετίζεται με τις ανάγκες της Πράξης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορεί να 
περιλαμβάνει: 
 Φυλλάδια/αφίσες με τον απολογισμό των επιστημονικών αποτελεσμάτων της Πράξης και των 
πρακτικών ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας, και βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών. 
 Δημοσιεύσεις στον τοπικό, εθνικό, επιστημονικό ή ειδικό τύπο. 
 Οθόνες που θα δείχνουν τα αποτελέσματα της Πράξης (υλικό από ημερίδες, υλικό από την έκθεση 
οδηγό, φωτογραφίες, αποτελέσματα μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο) κλπ. 

Έκθεση Αξιολόγησης Πεπραγμένων Δημοσιότητας: 
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 Η έκθεση, η οποία θα παραδοθή με τη λήξη της παρούσας σύμβασης, θα καταγράφει σε λεπτομέρεια 
και με μετρήσιμο, αναλυτικό και τεκμηριωμένο τρόπο τις ενέργειες που έγιναν στα πλαίσια αυτής της 
σύμβασης και τα αποτελέσματα που υπήρξαν. 

Βασική προϋπόθεση των ανωτέρω εργασιών είναι η επιστημονική προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξεως που 
σχετίζονται με τις τεχνολογίες της γεωθερμίας, τα φωτοβολταϊκά, τα ηλιοθερμικά συστήματα και τους λαμπτήρες 
LED. 

Κατόπιν των ανωτέρω, τα παραδοτέα των υπηρεσιών συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα, σε συνδυασμό με τον 
αντίστοιχο μήνα παράδοσής τους, δοθέντος ότι η συνολική διάρκεια των υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα είναι 14 μήνες 
(σε πλήρη συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR03): 

 

α/α Παραδοτέο 
Μήνας 

Παραδόσεως 

1 Σχέδιο Δημοσιότητος και Ευαισθητοποιήσεως  Μ2 

2 Έκθεση για τις πρακτικές Επενδύσεων ΑΠΕ σε ΟΤΑ της Αττικής  Μ7 

3 Ημερίδες Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης  Μ14 

4 Υλικό Δημοσιότητας  Μ14 

5 Έκθεση Αξιολόγησης Πεπραγμένων Δημοσιότητας  Μ14 

 

 Νέα Ιωνία, 23.11.2015 

 ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

  Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο Διευθυντής 
 Ο συντάξας Μελετών και Κατασκευής Έργων Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Γ. Χουτζούμης Ν. Γιοβάνης Εμμ. Σμαραγδάκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης:  75Α/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός:  39.975 € 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στοιχεία βαρυνομένης δαπάνης Δημ. Προϋπ/σμού 2015: 

   Τίτλος: Παροχή συμβουλευτικών επιστημονικών υπηρεσιών 
    και προβολή αποτελεσμάτων Γεωθερμικού Συστήματος 
    Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ (Χ.Μ. ΕΟΧ) 
   Κ.Α.: 30.6142.0003 

 
Π Α Ρ Ο Χ Η  Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Β Ο Λ Η  Τ Ω Ν  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Η Σ  Π Ρ Α Ξ Η Σ 

« Γ Ε Ω Θ Ε Ρ Μ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Τ Η Λ Ε Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ 

Κ Α Ι  Α Λ Λ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ  Α Π Ε»  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

  CPV  Δαπάνη(€) 

Αξία υπηρεσιών 79342200-5 (Υπηρεσίες προώθησης) 32.500,00 

Φ.Π.Α. (23%) 7.475,00 

Σύνολον  39.975,00 
 
 
 
 
 Νέα Ιωνία, 23.11.2015 

 ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

  Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο Διευθυντής 
 Ο συντάξας Μελετών και Κατασκευής Έργων Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Γ. Χουτζούμης Ν. Γιοβάνης Εμμ. Σμαραγδάκης 
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