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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  ΓΕΝΙΚΑ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ είναι δικαιούχος, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 724 
ΕΦ∆ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ // 01-11-2013 (Α∆Α ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-∆Ω0) Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ της Πράξης 
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» µε κωδικό MIS 376661 που είναι 
ενταγµένη στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος 
– Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  του Ε.Π. 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».  

Η πράξη αυτή αφορά στην αναβάθµιση των ανοιχτών δηµόσιων χώρων, 
εµβαδού 25.000,00 m² στον οικισµό Οινοφύτων του ∆ήµου Τανάγρας. Οι παρεµβάσεις 
που θα υλοποιηθούν, θα συµβάλλουν στην άνοδο της ποιότητας  ζωής των κατοίκων 
της επιβαρυµένης περιοχής των Οινοφύτων, καθώς µε τις εφαρµογές και την χρήση 
κατάλληλων υλικών, θα βελτιωθεί το µικροκλίµα, η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα 
και το θερµικό περιβάλλον της περιοχής, θα γίνει εξοικονόµηση ενέργειας των κτηρίων 
που χωροθετούνται πέριξ της περιοχής της βιοκλιµατικής αναβάθµισης, και γενικότερα 
θα γίνει µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού θα χρησιµοποιηθούν ψυχρά υλικά που µειώνουν την εκποµπή θερµότητας, θα 
γίνουν φυτεύσεις δέντρων, θα γίνει εγκατάσταση συντριβανιού στην κεντρική πλατεία, 
θα δηµιουργηθούν  χώροι στάθµευσης στα πιο αποµακρυσµένα από το κέντρο 
κοµµάτια των δρόµων, ώστε σε συνδυασµό µε τη µείωση του πλάτους της επιφάνειας 
κίνησης των αυτοκινήτων να µειωθεί η παρόδια στάθµευση στο κέντρο και να 
αποθαρρυνθεί η χρήση των I.X. στο εσωτερικό του οικισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο 
«Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλων» για την παρακολούθηση της υλοποίησης της 
Πράξης “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ».  

Στο διαγωνισµό για την ανάθεση του ανωτέρω έργου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή. 

Το ως άνω έργο αποτελεί το Υποέργο [2] της πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», µε κωδικό MIS 376661 η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα 
01 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση 
Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για «Βιοκλιµατικές 
Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων».  
 

Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι: 

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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·ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:      - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  

-  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

3.1 Αντικείµενο Έργου:  

Το φυσικό αντικείµενο του υποέργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» στο 
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»  είναι η 
υποστήριξη του ∆ήµου στην οργάνωση & παρακολούθηση του έργου, στην αξιολόγηση 
& επεξεργασία ενεργειακών  µετρήσεων µε σκοπό τη πιστοποίηση του ενεργειακού & 
περιβαλλοντικού οφέλους, στην εκτίµηση του µικροκλίµατος από την υλοποίηση του 
έργου και στη σύνταξη βιοκλιµατικής έκθεσης.     

Πιο συγκεκριµένα το αντικείµενο του Συµβούλου αφορά στην: 

1. Παροχή οριζόντιας επιστηµονικής υποστήριξης για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης της πράξης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό µε επιτυχία τόσο σε ότι αφορά 
στο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο όσο και σε ότι αφορά στο εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα.  

Η διάρκεια της φάσης, εκτείνεται σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του τεχνικού έργου. 

2.α. Εξειδίκευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια µετρητικού 
εξοπλισµού και των οργάνων µετρήσεων.  
 
2.β Καθορισµό των θέσεων εγκατάστασης του µετρητικού εξοπλισµού  

 
- Κατά την φάση υλοποίησης του τεχνικού έργου, θα καθορισθούν οι κατάλληλες θέσεις  
για την τοποθέτηση των µετρητικών – µετεωρολογικών σταθµών. Επίσης, θα  
εξειδικευτούν οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι µετρητικοί – µετεωρολογικοί 
σταθµοί.   Η διάρκεια της φάσης, υπολογίζεται περί τις 30 εργάσιµες ηµέρες από την 
εποµένη της υπογραφής της σύµβασης. 

3. Παροχή επιστηµονικής  υποστήριξης προς την Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου 
όσον αφορά σε τεχνικά ενεργειακά ζητήµατα, που θα προκύπτουν κατά την 
υλοποίηση του έργου, µε στόχο στην επίτευξη των ενεργειακών και 
κλιµατολογικών στόχων του έργου.  

Η διάρκεια της φάσης, εκτείνεται σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του τεχνικού έργου. 
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4. Αξιολόγηση θερµικής και βιοκλιµατικής απόδοσης των χώρων µε 
υπολογιστικά µοντέλα και δειγµατοληπτικούς ελέγχους των χρησιµοποιούµενων 
υλικών σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του τεχνικού έργου. 

- Με βάση τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό που έχει προταθεί και εγκριθεί, θα 
πραγµατοποιηθεί πλήρης αξιολόγηση της θερµικής και βιοκλιµατικής απόδοσης των 
χώρων µε προσοµοίωση. O υπολογισµός θα πραγµατοποιηθεί για όλες τις πιθανές 
κλιµατικές συνθήκες. Θα αξιολογηθούν τα επιτυγχανόµενα επίπεδα βιοκλιµατικής 
άνεσης στους χώρους καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους. Ταυτόχρονα θα υπολογίσουν τα 
επίπεδα των επιφανειακών θερµοκρασιών, της θερµοκρασίας περιβάλλοντος, της 
τοπικής ταχύτητας του ανέµου καθώς και όλων των παραµέτρων που καθορίζουν την 
θερµική άνεση στους χώρους. Με βάση τους παραπάνω υπολογισµούς θα αξιολογηθεί 
η χωρική και χρονική µεταβλητότητα των επιπέδων της θερµικής άνεσης στον χώρο (σε 
συνδυασµό και µε τις µετρήσεις που θα έχουν πραγµατοποιηθεί όπου είναι δυνατόν), 
πριν και µετά τις παρεµβάσεις.  

Η διάρκεια της φάσης αυτής υπολογίζεται περί τις 60 εργάσιµες ηµέρες και εκτείνεται σε 
όλη την διάρκεια εκτέλεσης του τεχνικού έργου. 

5. Τεκµηρίωση κατά την ολοκλήρωση του έργου του βαθµού επίτευξης των 
στόχων του έργου, όσον αφορά στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του 
µικροκλίµατος της περιοχής παρέµβασης µε εκπόνηση σχετικής βιοκλιµατικής 
έκθεσης η οποία θα συµπεριληφθεί στην τελική αναφορά του φορέα προς τον 
ΕΦ∆ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ.  
 

- Με βάση την όλη ανάλυση, θα γίνει σύγκριση µε την αρχική κατάσταση του χώρου και  
θα αναλυθούν µε λεπτοµέρεια οι επιτευχθείσες βελτιώσεις. Σε όλη την διάρκεια 
εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου, θα γίνονται δειγµατοληπτικοί έλεγχοι και µετρήσεις των  
χρησιµοποιούµενων υλικών, µε τη συνδροµή του ∆ήµου Τανάγρας, προκειµένου να 
ελέγχεται η εφαρµογή κατάλληλων υλικών µε ιδιότητες όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί 
σε σχετική τεχνική µελέτη από τον ∆ήµο Τανάγρας. Θα συνταχθεί έκθεση όπου θα 
παρουσιάζεται η καταγραφείσα λειτουργία των χώρων, η θερµική και βιοκλιµατική 
κατάστασή τους µε βάση τις σχετικές µετρήσεις και ελέγχους, πριν και µετά την 
επέµβαση.  

Η διάρκεια της φάσης αυτής εκτιµάται σε 30 εργάσιµες ηµέρες µετά την ολοκλήρωση 
του τεχνικού έργου.  

3.1.1 Τα παραδοτέα του έργου θα είναι: 

1. Τεύχος επιλογής και εγκατάστασης του µετρητικού εξοπλισµού µε ανάλυση της 
µεθοδολογίας επιλογής της θέσης εγκατάστασης του µετρητικού εξοπλισµού και 
την εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών του.  

2. Τεύχος συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης των ενεργειακών µετρήσεων 
µε σκοπό την επίτευξη του ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους  

3. Βιοκλιµατική έκθεση αξιολόγησης και προσδιορισµού των βιοκλιµατικών δεικτών 
και στόχων µετά την υλοποίηση της παρέµβασης µε υπολογιστικά µοντέλα. 
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4. Εξαµηνιαίες Εκθέσεις προόδου υποστήριξης του ∆ήµου στην παρακολούθηση 

και υλοποίηση του έργου  

5. Έκθεση προόδου ολοκλήρωσης της υποστήριξης του ∆ήµου στην 
παρακολούθηση και την εκτέλεση του έργου  

3.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 

3.2.1 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης 
και ολοκληρώνεται ως τη λήξη της πράξης. Θεωρείται δεδοµένο ότι το οριστικό 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης διαµορφώνεται 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορέα. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Αντικείµενο του 
Έργου, και σε συνάρτηση µε τα παραδοτέα που ζητούνται από τον υποψήφιο ανάδοχο, 
θα πρέπει να παρατεθεί στην Προσφορά αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ενεργειών που 
απαιτούνται κατά την υλοποίηση του Έργου. 

3.2.2 Οµάδα Έργου / Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου 

3.2.2.1 Στελέχη του Αναδόχου 

Τα στελέχη του Αναδόχου που θα χρησιµοποιηθούν κατά την υλοποίηση του Έργου, 
θα αποτελούνται από: 

1. τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου του αναδόχου, ο οποίος θα ηγηθεί της Οµάδας 
Έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών, 

2. τον Αναπληρωτή του, 

3. τα µέλη της Οµάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των 
επιµέρους εργασιών και την παροχή των προβλεπόµενων υπηρεσιών. Ο 
Υπεύθυνος και ο Αναπληρωτής υπεύθυνος θα πρέπει να έχουν απασχόληση 
αθροιστικά τουλάχιστον σε ποσοστό 25% του χρόνου τους στο Έργο. Τα µέλη της 
οµάδας θα πρέπει να διαθέτουν εµπειρία σε έργα συναφή µε το φυσικό 
αντικείµενο του Έργου. 

Γραµµατειακή υποστήριξη θα παρέχεται από στέλεχος του Αναδόχου µε τουλάχιστον 
15% εκτιµώµενο ποσοστό απασχόλησής του στο Έργο. 

Η απασχόληση καθενός από τα στελέχη της Οµάδας Έργου, θα πρέπει να συνδέεται µε 
συγκεκριµένες δραστηριότητες οι οποίες θα καθορίζονται και θα περιγράφονται 
αναλυτικά και πρέπει να προσδιορίζονται ποσοτικά και δεσµευτικά. Σε αυτό το πλαίσιο 
θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και σαφής αναφορά στον Υπεύθυνο και στον 
Αναπληρωτή Υπεύθυνο. 

3.2.2.2 Απαιτήσεις για τα προσόντα και την εµπειρία του Υπεύθυνου Έργου και του 
αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου 
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Τα στελέχη του Αναδόχου που θα αναλάβουν τους ρόλους των Υπεύθυνου Έργου 
(Project Manager) και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου θα πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εµπειρία, επαρκώς τεκµηριωµένα: 

- Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών και τουλάχιστον 3ετή επαγγελµατική εµπειρία σε 
θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του αντικειµένου του Έργου. 

Ο Υπεύθυνος έργου θα ηγηθεί της Οµάδας Έργου, αναλαµβάνοντας το συντονισµό των 
εργασιών .  

3.2.2.3 Απαιτήσεις για τα προσόντα των επιµέρους στελεχών  

Συλλογικά, µέσω της εµπειρίας και των ειδικοτήτων των επιµέρους στελεχών, η Οµάδα 
Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα: 

- Τουλάχιστον 3ετή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του 
αντικειµένου του Έργου και ειδικότερα στην υποστήριξη και παρακολούθηση της ορθής 
υλοποίησης τεχνικών έργων και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και 
διοίκησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των στελεχών της Οµάδας Έργου που θα προσφερθεί 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ανωτέρω γνωστικά 
αντικείµενα, όπως αυτά απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Έργου. Η 
κάλυψη των ως άνω προσόντων τεκµηριώνεται µε αναλυτικά βιογραφικά των 
συµµετεχόντων στο Έργο στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου. 

Η συµπλήρωση των εν λόγω βιογραφικών πρέπει να συµπεριληφθεί στην προσφορά 
του υποψηφίου Αναδόχου για όλα τα µέλη. 

 

3.2.3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών και Υλοποίησης του Έργου – Τόπος παράδοσης 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του από τις εγκαταστάσεις του, τις 
εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και σε όποια άλλα σηµεία 
προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Έργου. 

Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύµβαση που θα 
υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να φροντίσει για την εξασφάλιση χώρων ώστε ο 
Ανάδοχος να εκτελεί το Έργο του στις τοποθεσίες που θα του υποδεικνύονται (πλην 
των δικών του εγκαταστάσεων), σύµφωνα µε το αντικείµενο και τις υποχρεώσεις του 
Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισµό χρειαστεί για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων του (π.χ. εξοπλισµό µετρήσεων βιοκλιµατικής κατάστασης, 
PCs, λογισµικό εφαρµογών, εκτυπωτές, λογισµικό επικοινωνιών, modems, κλπ.). 

3.2.4. Παρακολούθηση του Έργου 
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Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση σχετικές εισηγήσεις της 
αρµόδιας Επιτροπής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την αρµόδια επιτροπή και να διευκολύνει 
στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της 
αρµόδιας Επιτροπής. 

Ο υπεύθυνος της πράξης  είναι αρµόδιος  για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και 
τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, 
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. 

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την άρτια επιστηµονική επάρκεια των παραδοτέων 
αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 4 Ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Υπηρεσία έχει έναρξη ισχύος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης και λήξη µε το πέρας των εργασιών και παραλαβή των έργων και µέχρι την 
Έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης (το αργότερο έως τις 30/12/2015).  

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπό την παρούσα διακήρυξη «Υπηρεσίας»  
ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τρακοσίων είκοσι τριών 
Ευρώ και ενενήντα λεπτών (34.323,90 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% . 

Το ως άνω Υποέργο  συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής κατά 85% και 
Εθνικούς Πόρους κατά 15% στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον 
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 
Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-
2013» για «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων»“ (ΚΩ∆. ΣΑ. 
Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026)  

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στο διαγωνισµό για την ανάθεση του Έργου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του 
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,  
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2. Tο Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών», 

3. Την 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», 

4.  Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

5.  Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

7.  Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3263/2004, 

8. Το Ν.3614/03.12.2007 (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α΄): ∆ιαχείριση, έλεγχος και 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 
2013, 

9. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/15.11.2011 τεύχος Α΄): Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις  

10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη-µέλη 
σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων, 

11. Την µε αρ. πρωτ. ΕΦ∆ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ 742/01-11-2013 Απόφαση Γενικού 
Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ περί ένταξης της 
πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» µε κωδικό MIS 376661 
στον Άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & 
Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας» του Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» για  «Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Ανοιχτών Χώρων» 

12.  Το από 1-11-2014 Σύµφωνο Αποδοχής Όρων µεταξύ του ∆ήµου Τανάγρας και 
του ΕΦ∆ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ. 

13. Την µε αριθµό 376/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τανάγρας  
για την έγκριση των υποέργων της πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» και του τρόπου εκτέλεσής τους καθώς και την ένταξή τους στο 
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πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013», την µε αριθµό 
402/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Τανάγρας περί έγκριση 
όρων και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών 
συµβούλων» για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης 
“ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». 

ΑΡΘΡΟ 7Ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον πρόχειρο διαγωνισµό έχουν: 

1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ενώσεις / 
Κοινοπραξίες αυτών, που έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και 
τεκµηριωµένη εµπειρία στην αξιολόγηση βιοκλιµατικών αναβαθµίσεων ανοιχτών χώρων 
µέσω προσοµοίωσης µε αριθµητικά µοντέλα και µετρήσεις.  

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 µε 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: 
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• Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π∆ 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/∆ΕΥ 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 Π∆ 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. 

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 Π∆ 60/2007 ή παραλείψεως 
υποβολής των πληροφοριών αυτών. 
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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 ∆ιακήρυξη. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος 
της. 

ΑΡΘΡΟ 8 Ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, 
υπογεγραµµένη (κατά περίπτωση) από  

 τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο, ή 

 τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή 

 τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συµπραττόντων ή 
τον από κοινού ορισθέντα µε ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. 

2. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού ίσου µε το 5% του προϋπολογισµού µελέτης 
του έργου, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού € 1.716,20 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και 
έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Οι εγγυητικές επιστολές ενδεικτικά πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο Υπόδειγµα στο Παράρτηµα II 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. 
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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. 

3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα διαγωνιζόµενου και συγκεκριµένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

· ∆ηµοσιευµένο 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), 

· ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ 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. 

4. Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού 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. 
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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. 

5. 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 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση  χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς: 

(α) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου 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 
∆ηµοσίου Τοµέα. 

(β) συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. 
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 (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. 

(δ) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών του άρθρου 11 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

(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. 

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 30 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών. 

7. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ή 
επαγγελµατικής ενώσεως, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

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

∆υνητική 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 
ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφεροµένου, 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, βεβαιουµένου, σε κάθε 
περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής») και µε ποινή αποκλεισµού, τα αντίστοιχα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σκοπός των προϋποθέσεων αυτών είναι ο ανάδοχος 
του έργου να έχει την απαιτούµενη εµπειρία σε έργα παρόµοια, ώστε να φέρει σε πέρας 
τις υποχρεώσεις του εµπρόθεσµα και ποιοτικά άρτια. 
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• Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούµενη τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.  

Για την τεκµηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να υποβληθούν 
στον φάκελο «∆ικαιολογητικά 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 αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα και 
συγκεκριµένα στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασµού, 
υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων. Η εµπειρία αφορά στην προετοιµασία ή/και υλοποίηση πράξεων, που 
αφορούν Αστικές αναπλάσεις ∆ηµόσιων ανοικτών χώρων. Για την κάλυψη της 
προϋπόθεσης αυτής, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εκτελέσει ή να εκτελεί 
τουλάχιστον 1 έργα παρόµοια µε αυτό της Προκήρυξης, κατά τα τελευταία 5 έτη. 

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

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

2. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους πελάτες/αποδέκτες των ως άνω 
έργων. 

3. βεβαίωση - Υπεύθυνη ∆ήλωση του εργοδότη, για έργα όµοια µε αυτό της 
προκήρυξης που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα, που αποδεικνύεται η 
προσήκουσα υλοποίησή τους έως το στάδιο που θα βρίσκονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς. 

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. Η εµπειρία στην παροχή των 
υπηρεσιών, αποδέκτες των οποίων είναι φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, αποδεικνύεται µε 
σχετική Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που έχει εκδοθεί από 
την κατά περίπτωση αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που επιπρόσθετα ο υποψήφιος 
ανάδοχος συµπεριλαµβάνει εµπειρία από αντίστοιχα έργα, αποδέκτης των οποίων είναι 
ιδιωτικός φορέας, η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εργοδότη 
ή µε τη σχετική σύµβαση ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Υποψήφιου µε γνήσιο υπογραφής. 

• Η Οµάδα Έργου του υποψήφιου να είναι επαρκώς στελεχωµένη και σε θέση να 
φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση έργο καθώς και να περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο: 

1. Έναν (1) ∆ιπλωµατούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό,  

2. Έναν (1) ∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή 
Τοπογράφο Μηχανικό µε ειδίκευση σε βιοκλιµατικές µελέτες,  



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταµείο Συνοχής 

  
 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Σελίδα 18 από 53 

Επιπλέον, ο συντονιστής της οµάδας και Υπεύθυνος Έργου να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ, µε 
τουλάχιστον 3ετή εµπειρία από κτήσης πτυχίου και 3ετή εµπειρία διοίκησης 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων προς Ο.Τ.Α. και λοιπούς φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ.  

Τουλάχιστον ένας Επιστήµονας της Οµάδας Έργου να διαθέτουν εµπειρία στις 
διαδικασίες υλοποίησης ή/και προετοιµασίας έργων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ή/και του 
ΕΣΠΑ.   

Για την τεκµηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης θα πρέπει να υποβληθούν 
στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1. Πίνακας (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 – παράρτηµα ΙV) όπου για κάθε 
στέλεχος της οµάδας έργου θα δίνεται το ονοµατεπώνυµο, η ειδικότητα, η 
βαθµίδα εκπαίδευσης και η σχετική µε το προκηρυσσόµενο έργο εµπειρία σε 
έτη. Επίσης, θα προσδιορίζεται το στέλεχος που θα είναι ο 
Συντονιστής/Υπεύθυνος της οµάδας έργου. 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο ή αντίγραφο πτυχίου/ 
διπλώµατος για κάθε στέλεχος της οµάδας έργου. 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 – παράρτηµα 
ΙV) για κάθε στέλεχος της οµάδας έργου. Η εµπειρία θα πρέπει να 
αναγράφεται αναλυτικά σε κάθε βιογραφικό σηµείωµα και να προκύπτει από 
την ενασχόληση του στελέχους σε έργα ανάλογα µε αυτό της ∆ιακήρυξης. 
Για την τεκµηρίωση της ενασχόλησης του στελέχους µε το κάθε έργο, θα 
πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από τον πελάτη/αποδέκτη του 
έργου.  

4. 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 ∆ηµοσίου τοµέα, η ενασχόληση του στελέχους 
στο έργο αποδεικνύεται µε σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής 
που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα Αρχή. Εάν 
αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, η ενασχόληση του 
στελέχους στο έργο αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εργοδότη ή µε τη 
σχετική σύµβαση ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση 
του στελέχους µε γνήσιο υπογραφής. 

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

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

Της διακηρύξεως αυτής µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Τανάγρας, δ/νση  Πλατεία Παµ. Ταξιαρχών 1 
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Σχηµατάρι, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ. 2262351129, 2262351153. Οι 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης 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 της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, 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 Ανάδοχος. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα, και συγκεκριµένα εντός δύο (2) 
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 παρεληφθέντος αντιγράφου της 
∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10.2 Παροχή διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 

Α. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
διακήρυξης το αργότερο τέσσερις  (4) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί 
για την λήξη υποβολής των 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 2 ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας 
που έχει καθορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

Κανένας ενδιαφερόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Κάθε  
επικοινωνία σχετικά µε τον παρόντα ∆ιαγωνισµό 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 Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 28 /07/2014 ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 10:00 έως 
10:30 πµ ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο ∆ηµαρχείο Τανάγρας στον 2ο 
όροφο, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Πλατεία Παµ. Ταξιαρχών 1 - 
Σχηµατάρι, Τ.Κ. 32009, Σχηµατάρι), τηλ. 2262351100.  

Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου 
εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο στην έδρα της  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  (Πλατεία Παµ. Ταξιαρχών 1 - Σχηµατάρι, Τ.Κ.32009, 
Σχηµατάρι), τηλ. 2262351100. 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 
υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του 
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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 ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.).  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

10.4 Τρόπος σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να: 

• 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 και φέρουν την µονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 

• Αναγράφουν τη συνολική τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως. 

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

• Είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ θα 
πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από 
τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα 
µονογράψει τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από 
την αποσφράγιση της προσφοράς, 

• Αφορούν ολόκληρο το έργο. 

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 Υποφακέλου Α «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Τα περιεχόµενα του Φακέλου περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 8 και 9 της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 
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10.4.2. Περιεχόµενα Υποφακέλου Β  

 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού, το 
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, ορθά και πλήρως συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νοµίµων 
εκπροσώπων των προσφερόντων, όπως παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Η τιµή θα είναι εκφρασµένη σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως, 
χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως 
ξεχωριστά. 

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 υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς 
όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη ελληνική µετάφραση.  

Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα 
(1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του 
διαγωνιζόµενου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 2 της πράξης  «Βιοκλιµατική Ανάπλαση Οινοφύτων»: 
µε τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2014 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014. 
 

προσοχή! να µην ανοιχτεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία! 

 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία 
θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό πρόσωπο, η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή 
Κοινοπραξία (Κ/Ξ) που υποβάλλει την προσφορά. Στην επιστολή αυτή 
συµπεριλαµβάνονται Στοιχεία του προσφέροντος (επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, όνοµα 
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αρµοδίου προσώπου για την προσφορά). Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών ή Κ/Ξ 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της 
Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισµό. 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει δύο επιµέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ 
φακέλους µε τα αντίστοιχα αντίτυπά τους (οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου, τις ακόλουθες κατά περίπτωση ενδείξεις και επιπλέον την ένδειξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»): 

1. Υποφάκελος Α «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο). Τα περιεχόµενα του Φακέλου περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 8 και 9 
της παρούσας ∆ιακήρυξης 

2. Υποφάκελος Β «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 

Τα περιεχόµενα του Φακέλου περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 10.4.2 της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των Προσφορών, 
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει  
στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν 
του κλεισίµατος του διαγωνισµού. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβληθούν στην έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής 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.  
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Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση νοµικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό 
έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου.  

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι 
έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, 
ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς. Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς 
θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κτλ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

10.6 Χρονική ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για 
εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής τους. 

Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
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 εντός χρονικού διαστήµατος τριών 
(3) ηµερών, άλλως θεωρείται ότι αποδέχτηκαν την παράταση. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και 
µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί. ∆εν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή 
µέρους αυτής, µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε 
περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα, πέραν των άλλων, σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος 
για κατακύρωση. 

10.7 ∆ικαίωµα µαταίωσης / ακύρωσης / διακοπής διαγωνισµού 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
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 του νόµου 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται ότι θα προχωρήσει σε µαταίωση του διαγωνισµού 
µόνον στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί 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 
∆ιενέργειας 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 ∆ιαγωνισµός ακυρωθεί ή / και µαταιωθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 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:  

Πίνακες ∆ικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης ανά Κατηγορία 

Πίνακας 1 – ∆ικαιολογητικά – Έλληνες πολίτες 

1. 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 ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2. 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  

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

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

3. 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. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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, πρέπει 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. 

Πίνακας 2 – ∆ικαιολογητικά – Αλλοδαποί 

1. 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 ∆ιαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της 
επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2. 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  

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

ii. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση 
του Υποψηφίου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού Οργανισµού της χώρας του, 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 3 – ∆ικαιολογητικά – Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

1. 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 ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2. 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 
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. και (δ) νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

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

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

3. 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. 

4. 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.∆. 
118/2007. 

5. 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 

6. 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. 

7. 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.  
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 8. 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. 

 
 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει , επί ποινή 
αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του 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 – ∆ικαιολογητικά – Συνεταιρισµοί 

1. 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 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση  

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

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

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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εγκατεστηµένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

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

6. 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 πρέπει , 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 5 – ∆ικαιολογητικά – Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

 1. 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 
∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της 
επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2. 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.∆. 60/2007, 
ii. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
3. 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. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

 

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 πρέπει , 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. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
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Ανάδοχος δεν προσκοµίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά ή κάποιο από 
αυτά δεν είναι νόµιµα επικυρωµένο ή µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να συνάψει σύµβαση µε τον αµέσως επόµενο 
καταταχθέντα υποψήφιο Ανάδοχο, εφόσον αυτός πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
αµέσως επόµενο καταταχθέντα υποψήφιο και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 
υποψηφίους δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 2 Ο  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

12.1 ∆ιαδικασία αποσφράγισης προσφορών – Στάδια ελέγχου και αξιολόγησης 

Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε∆), που 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 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Β. Αποσφράγιση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» -  επιλογή Αναδόχου. 

Στο πρώτο στάδιο, οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται 
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Κατόπιν η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό µε την 
αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών. Το πρακτικό της Επιτροπής 
κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (fax). 
 
Στο δεύτερο στάδιο, αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές και η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την 
ανάθεση του έργου στον προσφέροντα µε την χαµηλότερη τιµή.  
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. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – αποσφράγιση 
και έλεγχος φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) 
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οπότε η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής που υποβλήθηκαν ή 
απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. 
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Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζοµένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα 
λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 Ε.∆.  

Κατόπιν η Ε.∆. προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών. 

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 
επόµενη συνεδρίαση της Ε.∆. µε την εξής διαδικασία: 

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

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Ε.∆. αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών 
συµµετοχής, µονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται 
σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Ε.∆. δεν είναι υποχρεωµένη να 
ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς 
τους όρους της ∆ιακήρυξης. Η Ε.∆. ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της 
Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι 
όλων των δικαιολογητικών. 

Η Ε.∆. 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 ∆ιακήρυξης. Η Ε.∆. 
µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 
διαγωνιζοµένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό µε την αποδοχή ή 
την αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών. Το πρακτικό της Ε.∆. κοινοποιείται 
στους συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (fax). Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό 
έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων επ’ αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 12.3 της 
παρούσας. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού και την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών ενστάσεων, η Ε.∆. ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος των 
Οικονοµικών Προσφορών και ενηµερώνει σχετικά µε τηλεοµοιοτυπία (fax) τους 
συµµετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. 

12.1.2. Αποσφράγιση φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς 

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 που αξιολογήθηκαν και κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο παρόν 
στάδιο. Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν 
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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 Ε.∆. 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 Ε.∆. προβαίνει στην αποσφράγιση  των 
οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 12.4 της 
παρούσας και στη συνέχεια προχωρά στη επιλογή αναδόχου, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 12.5 της παρούσας. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Ε.∆. µπορεί να επικοινωνεί µέσω τηλεοµοιοτυπίας 
(fax) µε τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που 
δίδονται αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

Η Ε.∆. συντάσσει πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών, το οποίο και 
υποβάλλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. Η σχετική εγκριτική Απόφαση 
κοινοποιείται στους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό µε αποδεικτικό παραλαβής. Οι 
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων επ’ αυτής, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 12.3 της παρούσας. 

12.2. Απόρριψη Προσφορών 

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

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, 

· η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου, 
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· 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 ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης, 

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

 

12.3. Ενστάσεις 

Ενστάσεις - προσφυγές µπορούν να υποβληθούν ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών 
αρχών κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του Π.∆. 28/1980. 

12.4. Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα συµπληρώσει το έντυπο οικονοµικής προσφοράς. Η τιµή 
θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α.  Ο Φ.Π.Α.  θα αναγράφεται ξεχωριστά. Η προσφερόµενη τιµή 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν µπορεί να υπερβαίνει σε καµία 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 προβλεφτεί. 

12.5. Επιλογή Αναδόχου 

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά της Οικονοµικής Προσφοράς τους. 
Ανάδοχος του Έργου επιλέγεται ο Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά είναι η 
χαµηλότερη. 

Σε περίπτωση που υπάρξουν ίσες προσφορές µεταξύ των Υποψηφίων διενεργείται 
κλήρωση, από την οποία προκύπτει ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 1 3Ο 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. Μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην 
ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την 
προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της 
σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 
παραδροµών. 
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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  ΙΙ. 2 της 
παρούσας, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του προϋπολογισµού µελέτης 
του έργου, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 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 υποβολή στην αρµόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης της 
υπογεγραµµένης σύµβασης και του Τεχνικού ∆ελτίου Υποέργου ορίζεται µέχρι δέκα 
(10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (αρ.43 παρ. 1.7. 
Υπ.Α.ΣΥ.∆. 2008). 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος για κάθε παραδοτέο θα γίνει µε τον παρακάτω 
τρόπο: 

α) Ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του συµβατικού τιµήµατος του παραδοτέου 1, µε 
την οριστική παραλαβή του, όπως αναφέρεται στο Αντικείµενο του Έργου (3.1.1 ) 

β) Ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του συµβατικού τιµήµατος του παραδοτέου 2, µε 
την οριστική παραλαβή του, όπως αναφέρεται στο Αντικείµενο του Έργου (3.1.1 ) 

γ) Ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του συµβατικού τιµήµατος του παραδοτέου 3, µε 
την οριστική παραλαβή του, όπως αναφέρεται στο Αντικείµενο του Έργου (3.1.1 ). 

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των 
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
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διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 15Ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

1) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος που είναι προορισµένο γι' αυτό τον σκοπό. 
Για τις δηµοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό µπροστά σε δύο µάρτυρες. 

2) Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού, υποχρεωτικά, εφ' άπαξ στον τύπο ως ακολούθως: 

-δύο  ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες   

-µία εβδοµαδιαία του νοµού εφηµερίδα και 

3) Στην περίπτωση κατά την οποία ο προϋπολογισµός είναι µεγαλύτερος από €15.000 
χωρίς τον ΦΠΑ, τότε πρέπει να έχει προηγηθεί ανάρτηση της Περίληψης της 
∆ιακήρυξης στην ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (ΥΠΑΣΥ∆ Άρθρο 38). 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς, τους όρους της 
προσφοράς του καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την 
κατακύρωση του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις 
προς τούτο έγγραφες επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής  

2. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
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3. 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. 

4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση του επαγγέλµατός του. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ 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: 

1. 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. 

2. 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 Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

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

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

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

Η Αναθέτουσα Αρχή 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. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε προηγούµενη γραπτή 
ειδοποίηση, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο 
αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης, 
παρά µόνο την αµοιβή του για το τµήµα εκείνο των υπηρεσιών που θα έχουν 
παρασχεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και µόνο για το 
µέχρι τη γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύµβασης χρονικό διάστηµα. 
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ΑΡΘΡΟ 17 Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος της «Υπηρεσίας» και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια της ισχύος σύµβασης. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα 
τα δικαστήρια Θηβών, εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο 
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 18Ο  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου είτε από τον Ανάδοχο, είτε από 
τις συµπράττουσες εταιρείες σε περίπτωση ένωσης προσώπων, είτε από τρίτους για 
λογαριασµό του Αναδόχου ή της ένωσης προσώπων, θα παραδίδεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για την µε οποιονδήποτε 
τρόπο, χρήση και εκµετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και 
αποκλειστικώς στην Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτουµένου επί του 
παραπάνω δικαιώµατος. 

ΑΡΘΡΟ 19Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ υποχρεούται στην παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων 
για την υλοποίηση της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 20 Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραµµα 
ενεργειών στον ∆ήµο. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές 
στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις 
στον ∆ήµο, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το 
έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την 
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εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 
ή ζηµιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

Το αντικείµενο της υπηρεσίας θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Ο 
Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την άρτια επιστηµονική και τεχνική επάρκεια των 
παραδοτέων. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 21 Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο ανάδοχος µετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του έργου 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην 
προσφορά του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε 
υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή 
από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, µετά από 
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος. Επίσης διευκρινίζεται ότι τυχόν επιλογή τέτοιας διαδικασίας 
χρήσης υπεργολαβίας, πρέπει να διέπεται από τον Ν. 3614/2007, την υπ. αριθµ. 
14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το σχετικό θεσµικό πλαίσιο επιλογής αναδόχων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 22 Ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε 
οποιονδήποτε τρίτο, οποιασδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του 
έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 Ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ρητά προβλέπεται ότι τα µέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την παράλειψη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, εφόσον η 
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καθυστέρηση ή µη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας πλήρως 
αποδεδειγµένο µε επίσηµα έγγραφα. 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία του 
πληττοµένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως η εµπλοκή της 
χώρας σε πόλεµο, η γενική ή µερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός µη δυνάµενο να 
προβλεφθεί, δυνάµενο όµως να δηµιουργήσει αντικειµενική αδυναµία συνέχισης των 
εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη Σύµβαση. 

Εµφανιζοµένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόµενο 
Μέρος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ηµερών από της εµφανίσεως του, να τον 
γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της 
ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα 
κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των ζηµιών που ήθελαν προκύψει και να 
πραγµατοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση 
τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν 
εύλογες εναλλακτικές µεθόδους για την επίτευξη ισοδύναµων αποτελεσµάτων σύµφωνα 
µε τη Σύµβαση. 

Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαµβάνεται 
στο χρόνο εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων των 
µερών. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται το δικαίωµα στο άλλο µέρος µετά παρέλευση 
ενενήντα (90) ηµερών από της επελεύσεως του γεγονότος της ανωτέρας βίας να 
καταγγείλει και να λύσει την παρούσα άνευ ουδεµίας υποχρέωσης καταβολής 
οιουδήποτε ποσού. Τυχόν καταβληθέντα ποσά στην παραπάνω περίπτωση λύσης του 
συµφωνητικού επιστρέφονται κατά το µέρος που δεν αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες 
µέχρι της καταγγελίας υπηρεσίες. 

 

Ο ∆ήµαρχος Τανάγρας 

 

 

Ευάγγελος Γεωργίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ηµεροµηνία: …./…./2014 
   ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ        
  ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.323,90 (µε το ΦΠΑ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

ΚΩ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α. 02.30.6142.09 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Φυσικού ή νοµικού προσώπου ή ένωσης φορέων ή κοινοπραξίας µε τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Ε∆ΡΑ  

∆/ΝΣΗ : Ο∆ΟΣ 
/ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

FAX  

e-mail  
Προς:  ∆ΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Προκήρυξης του πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού για την 
επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και των 
λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 
αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και 
χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της εργασίας µε τα ακόλουθα 
ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισµού 
Μελέτης. 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ  ......... / ......... / 2014 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                                                                                                                 
(ΣΦΡΑΓΙ∆Α -ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1. 

Τεύχος επιλογής και εγκατάστασης του 
µετρητικού εξοπλισµού µε ανάλυση της 
µεθοδολογίας επιλογής της θέσης 
εγκατάστασης του µετρητικού 
εξοπλισµού και την εξειδίκευση τεχνικών 
προδιαγραφών του.  

Τεµ.  1   

2. 

Τεύχος συλλογής, επεξεργασίας και 
αξιολόγησης των ενεργειακών 
µετρήσεων µε σκοπό την επίτευξη του 
ενεργειακού και περιβαλλοντικού

οφέλους  

Τεµ.  1  

3. 

Βιοκλιµατική έκθεση αξιολόγησης και 
προσδιορισµού των βιοκλιµατικών 
δεικτών και στόχων µετά την υλοποίηση 
της παρέµβασης µε υπολογιστικά 
µοντέλα. 

Τεµ.  1  

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΠ1) : € 
Φ.Π.Α. 23% : € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ (Σ2) : € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Σ2) - (ολογράφως) : .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ......... / ......... / 2014 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

(ΣΦΡΑΓΙ∆Α -ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

.........        /    / 2014 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

Νίκα Σωτηρία  
Πολιτικός Μηχανικός  ΤΕ 

 
Η  Προϊσταµένη Τµήµατος  

 
 
 

Καραµουζά ∆έσποινα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης. 
 
 

Γκίκας ∆ηµήτριος  
Τοπογράφος µηχανικός ΤΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II . ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

I. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Τον ∆ήµο ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

∆/νση: Πλατεία Παµ. Ταξιαρχών 1, Τ.Κ. 32009, Σχηµατάρι Βοιωτίας 

 

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

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

 {Σε περίπτωση φυσικών ή νοµικών προσώπων: ……….. οδός …………. αριθµός … 
ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υποψηφίων: 

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

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

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

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού)…. …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν 
περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη αριθµό................... 
∆ιακήρυξή σας. 

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

{Σε περίπτωση φυσικών ή νοµικών προσώπων: 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. 
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Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος 
ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο (2) µήνες του χρόνου ισχύος 
της Προσφοράς ή αορίστου χρόνου). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή 
σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 

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

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν εκδοθεί, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Με τιµή 

(Τράπεζα, κατάστηµα) 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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II. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Τον ∆ήµο ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

∆/νση: Πλατεία Παµ. Ταξιαρχών 1, Τ.Κ. 32009, Σχηµατάρι Βοιωτίας  

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...................∆ιακήρυξή 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. 

(Τράπεζα, κατάστηµα) 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

Προς   ∆ήµο Τανάγρας 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού    Για την Υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου» 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη 
δήλωση…………………………………………………,1 
κάτοικος………………………………………, κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής 
Ταυτότητας µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε από 
……………………………, στις ………………………………… υποψήφιος2 στο 
διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την 
επωνυµία 
…………………………………………………………………………………….………………
……………………4 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 ∆ηµοσίου 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/∆ΕΥ 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). 

                                                             
1 τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του δηλούντος 

2 σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 

3 εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει στο 
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας 

4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 
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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 Π∆ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 

ε) δεν βρίσκοµαι/βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση5, 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 Π∆ 60/16.3.2007 ή παραλείψεως 
υποβολής των πληροφοριών αυτών. 

ιγ) συνέταξα την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, 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. 

ιε) είµαι εγγεγραµµένος στο αρµόδιο Επιµελητήριο ή σε άλλο ισοδύναµο οργανισµό ή 
επαγγελµατική ένωση. 

                                                             
5 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ιζ) αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών του Άρθρου 11 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

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 IV : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΒΑΘΜΙ∆Α 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

ΣΕ ΕΤΗ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ :  

 

ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1. Επώνυµο  : ………………………………………………………….  

2. Όνοµα   : …………………………………………………………  

3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: ……………………………………….....  

4. Υπηκοότητα  :………….……………………………………………………… 

5. Οικογενειακή Κατάσταση:  ……………….………………………………………… 

6. Προτεινόµενη θέση στο έργο:     ………………………………..………………….  

(συµπληρώνεται η θέση η οποία δηλώνεται και στο Υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος ΙΙ). 

7. Εκπαίδευση: (συµπληρώνονται τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα µε 
προσθήκη σειρών ανάλογα) 

Ίδρυµα: 

Ηµεροµηνία 

Πτυχίο: 
Από 

(µήνας/έτος) 
Έως 

(µήνας/έτος) 

….    

….    

…    

8. Γλώσσες: (συµπληρώνονται τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα µε προσθήκη 
σειρών ανάλογα. Τίθενται βαθµοί 1 έως 5, όπου το 5 αντιστοιχεί στο άριστα) 

Γλώσσα Αντίληψη Προφορικός 
λόγος 

Γραπτός 
λόγος 

Ελληνικά (µητρική γλώσσα)    

 …………..    

9. Μέλος Επαγγελµατικών Οργανισµών:  ………………………………………….. 

10. Κύρια Προσόντα:………………………………………….…………………………… 

11. Παρούσα θέση: (συµπληρώνονται τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα) 

 

∆ιάρκεια 
(από…/… 
έως …/…) 

Εργοδότης (Εταιρεία / 
Φορέας) 

Κύρια ∆ραστηριότητα 
(Θέση / Αρµοδιότητες / 

Ευθύνες) 
Επωνυµία ∆ιεύθυνση 
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12. Επαγγελµατική απασχόληση: συµπληρώνονται τα στοιχεία του ακόλουθου 
πίνακα µε προσθήκη όσων σειρών απαιτείται. Αναγράφεται η απασχόληση του ατόµου, 
από την έναρξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας του µέχρι σήµερα. Για κάθε θέση 
απασχόλησης, συµπληρώνεται η χρονική διάρκεια παραµονής του ατόµου στη θέση, τα 
στοιχεία του Εργοδότη (Εταιρεία ή Φορέας) και η κύρια δραστηριότητα του ατόµου 
(τίτλος της θέσης, αρµοδιότητες, ευθύνες. 

Α/Α 

∆ιάρκεια 
(από…/… 
έως …/…) 

Εργοδότης (Εταιρεία / 
Φορέας) 

Κύρια ∆ραστηριότητα 
(Θέση / Αρµοδιότητες / 

Ευθύνες) 
Επωνυµία ∆ιεύθυνση 

    

    

    

    

    

 

13. Εµπειρία σχετική µε την υπό ανάθεση υπηρεσία: (συµπληρώνονται τα 
στοιχεία του ακόλουθου πίνακα): 
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Ηµεροµηνία:....../....../2014                                                                                                                 Υπογραφή Στελέχους 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Του: ……………………………… (συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του στελέχους που αναφέρεται στο βιογραφικό) 

Προτεινόµενη Θέση στην Οµάδα Έργου Συµβούλου: ………………. (συµπληρώνεται η αντίστοιχη θέση που αναφέρεται στο 
Υπόδειγµα 1 του Προσαρτήµατος ΙΙ) 

  Α/Α 
Τίτλος Αντικειµένου 

Σύµβασης υπηρεσιών 
Φορέας 

Ανάθεσης 
∆ιάρκεια 

(από – έως) 
Ανάδοχος 

 
Περιγραφή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν (ή 

παρέχονται) στο πλαίσιο της Σύµβασης 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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Οδηγίες – Επεξηγήσεις για τη συµπλήρωση του Πίνακα: 

α) Ο πίνακας είναι δυνατόν να µορφοποιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες του Στελέχους µε την - επί ποινή αποκλεισµού - προϋπόθεση ότι 
δεν αλλάζουν ο αριθµός και οι τίτλοι των στηλών. 

β) Στη στήλη (2), το προτεινόµενο Στέλεχος συµπληρώνει τους τίτλους των αντικειµένων των Συµβάσεων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των 
οποίων παρείχε (ή παρέχει) τις υπηρεσίες του, τις περιγραφόµενες στη στήλη (6). 

γ) Στη στήλη (3), συµπληρώνεται η Επωνυµία των Φορέων Ανάθεσης (∆ηµόσιων ή Ιδιωτικών) των Συµβάσεων υπηρεσιών των 
αναφερόµενων στη στήλη (2). 

δ) Στη στήλη (4), συµπληρώνονται οι ηµεροµηνίες υπογραφής και λήξης των Συµβάσεων υπηρεσιών των αναφερόµενων στη στήλη 
(2). 

ε) Στη στήλη (5), συµπληρώνεται η επωνυµία των Αναδόχων των Συµβάσεων υπηρεσιών των αναφερόµενων στη στήλη (2). Εφόσον ο 
Ανάδοχος είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, συµπληρώνεται η πλήρης επωνυµία αυτής. 

στ) Στη στήλη (6), περιγράφονται οι υπηρεσίες που παρείχε (ή παρέχει) το Στέλεχος στο πλαίσιο των Συµβάσεων υπηρεσιών των 
αναφερόµενων στη στήλη (2). 

 

 


