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                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

                                                                                                                               ΑΓΑ: ΒΔΝ07ΛΔ-9ΝΟ 

                                                     

                                                      
                                                             ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ 

    
         

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

 

Σνπ 09ΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ MΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΓΗΑΜΟΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΚΑΗ ΔΚΘΔΔΗ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ» 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 110.000,00 ΔΤΡΧ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α 23%. 

 

ΣΖ ΠΡΑΞΖ : «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 2013» ΠΟΤ ΔΥΔΗ 

ΔΝΣΑΥΘΔΗ ΣΟ Δ.Π. «ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 2007-2013»  

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε :  110.000,00 €  

Κσδηθφο έξγνπ : 2012ΔΠ02280029 

Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ : ΔΠΣΑ (7) ΜΖΝΔ 

 

 

 

 

                       

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΙΩΝ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ 
ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  

                

               Κέρκυρα, 30/04/2013 

               Αρ. Πρωτ. νηθ. 22339/8595 

Σαρ. Γ/λζε       : Αιπθέο Πνηακνχ, Κέξθπξα 
Σαρ. Κψδηθαο  : 49100                                
Πιεξνθνξίεο   : Πνιπμέλε Γεσξγίνπ 
Σειέθσλν        : 26613-62183 
Fax                    : 26613-62182 
E-mail                : georgiou@pin.gov.gr 
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ  

«ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 9
ΟΤ

 ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΓΗΑΜΟΝΖ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Δ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 

ΣΗ ΔΚΘΔΔΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ» ΣΖ ΠΡΑΞΖ  «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 2013» ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΝΣΑΥΘΔΗ ΣΟ Δ.Π. «ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ-

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 2007-2013»  

ΣΔΥΝΗΚΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ζκεξνκελία 
έγθξηζεο 

ην ΦΔΚ 
Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ  

Ζκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ζηνλ           

Ζκεξήζην Tχπν 

ΝΑΗ 

 
Πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά 

 

30-04-2013 Γ.Γ.. 277/2-5-2013 5/05/2013 

 
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζκ/λία 
 

Ζκέξα 
 

Ώξα   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ 

Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 
ΑΛΤΚΔ ΠΟΣΑΜΟΤ, ΚΔΡΚΤΡΑ 04.06.13 Σξίηε 10.00 π.κ 

 
Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 

 
110.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΟΤ 

 
Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην Δ.Π. Γπηηθήο Διιάδαο-

Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Νήζσλ 2007-2013 θαη 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΣΠΑ) θαη 
απφ Δζληθνχο Πφξνπο γηα ηηο δαπάλεο ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κέρξη ηηο 31-12-2013.  
Οη δαπάλεο ηνπ έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ κε Κσδηθφ Έξγνπ 2012ΔΠ02280029 ηεο 
Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ. 

 

 
Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ   

 
Δπηά (7) κήλεο (κέρξη 31.12.2013) 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

    Έρνληαο ππ’ φςε : 

1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1260/99 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «πεξί γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα 

ηα δηαξζξσηηθά ηακεία». 

2. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1784/99 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν» (ΔΚ). 

3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1159/2000 ηεο Δ.Δ. (30/5/2000) γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο 

πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2860/2000 (ΦΔΚ 251/Α/14-11-2000) «Γηαρείξηζε, Παξαθνινχζεζε, Έιεγρνο 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σελ Απφθαζε Δ(2000)3405/ 28-11-2000 ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο γηα ηηο θνηλνηηθέο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππάγνληαη ζην ζηφρν αξ. 

1 ζηελ Διιάδα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ  Απφθαζε Δ (2004) 2414/ 03-12-2004 ηεο ΔΔ. 

6. Σελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 2004 

πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7
εο

 επηεκβξίνπ 

2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΥ ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο VIII 

ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

7. Σελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ, «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ησλ 

ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ». 

8. Σν Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα  θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323 / 95 (Φ.Δ.Κ. 145 /Α/95) «Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

9. Σν Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ – 150 Α/10-7-07):  Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/07 (ΦΔΚ 64 Α/16-3-2007) : Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

16εο Ννεκβξίνπ 2005. 

11. Σν Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε 

δηνίθεζε» 

12. Σν Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» 

13. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ΄ αξηζκ. 147/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νήζσλ» 

14. Σν Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45
Α
/09-03-99): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2218/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/Α/22-3-94), άξζξν 24 «Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

16. Σν ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α΄/95), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2372/96 (ΦΔΚ 

29/Α΄/96), άξζξν 11, θαη ην Ν. 2414/96 (ΦΔΚ 135/Α΄/96), άξζξν 14, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66/Α΄/11-04-96) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/05. 

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/27-11-95 ηεχρνο Α΄), «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3871/2010, ΦΔΚ Α 

141/17.8.2010 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχκβαζεο». 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3060/02, άξζξν 2, «Έιεγρνο Ννκηκφηεηαο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ». 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68/Α΄/20-03-07 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

22. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/07 (ΦΔΚ 267/Α΄/03-12-07) Γηαρείξηζε, Έιεγρνο θαη Δθαξκνγή 

Αλαπηπμηαθψλ Παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013. 
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23. Σελ εγθχθιην Π1/4232/12-09-07 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Νένο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ). 

24. Σνλ κε αξηζκ. 1177/2009 Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 «πεξί ηξνπνπνίεζεο 

ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ». 

25. Σελ αξηζκ. απφθαζε 35130/739/9.8.2010 (ΦΔΚ 1291/11.8.2010) κε ζέκα: «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1  ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

26. Σελ κε αξηζκ. 237/05.12.2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα “Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

27. Σελ κε αξ. 14840/25-10-2012 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Καηεπζχλζεηο γηα ηελ 

νξζή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηνπ 

λ.3498/2006 πεξί ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ θνξέσλ ηνπ ζηελνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» 

28. Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

γηα έληαμε ζην Π.Γ.Δ. 2013 ηεο ΑΔΠ-022/8, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Πεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ Νήζσλ 2013», (2012 ΔΠ02280029) 

29. Σν εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ Έξγνπ «Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ 2013» 

30. Σε κε αξ. Πξση 2980/24.12.2012 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ηελ έληαμε ηεο 

πξάμεο κε ηίηιν «Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ  2013», ΟΠ 398186 

31. To χκθσλν Απνδνρήο Όξσλ ηνπ απηνχ σο άλσ Έξγνπ. 

32. Σε κε αξ. 166-7/13.03.2013 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηαθηηθνχ 

αλνηρηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

33. Σν κε αξ. Πξση. ΔΓΑ 837/23.04.2013 έγγξαθν δηαηχπσζεο ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηελ Δλδηάκεζε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

34. Σε κε αξ. 869-36/28.12.2012 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 2013 

 

ΠΡΟ Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

Σαθηηθφ Αλνηρηφ Γεκφζην δηαγσληζκφ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

ζην πιαίζην ηνπ  9
νπ

 ππνέξγνπ κε ηίηιν «ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΓΗΑΜΟΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ Δ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΗ ΔΚΘΔΔΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ» ηνπ έξγνπ «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 2013», ην νπνίν 

εληάρζεθε ζην Δ.Π. «Γπηηθήο Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Νήζσλ 2007-2013» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

2980/24.12.2012 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηφλησλ Νεζηψλ.  

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 110.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α., θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

Σν ζπγθεθξηµέλν έξγν απνζθνπεί ζε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γξαθείνπ Γεληθνχ Σνπξηζµνχ 
(Πξαθηνξείνπ), µέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξαγµαηνπνηείηαη ε θάιπςε ησλ εηζηηεξίσλ φισλ ησλ µεηαθνξηθψλ 
µέζσλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, ε θάιπςε ησλ εμφδσλ δηαµνλήο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, ε παξνρή 
ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, θαζψο θαη ε παξνρή ινηπψλ ππεξεζηψλ 
πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Φχιινπ 

ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο. 
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ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ – 

Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ - ΑΛΤΚΔ 

ΠΟΣΑΜΟΤ -  ΚΔΡΚΤΡΑ  

04-06-2013 Σξίηε  10:00 π.κ.  

  

 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ζηελ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΗΩΝ – Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, Αιπθέο Πνηακνχ, ΣΚ 49100, ζηε Γξακκαηεία (1
νο 

φξνθνο), γηα ηε Γ/λζε 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ΠΗΝ -  Σκήκα Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν, φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη 

ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κέρξη ηελ  Γεπηέξα, 3-06-2013 θαη ψξα 14:00 κ.κ. κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο.  

 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 7 ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

α)  ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

β)  ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά 

γ)  ζπλεηαηξηζκνί 

δ)  θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ  

πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(ΔΟΥ), θξάηε πνπ  έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ηξίηεο ρψξεο πνπ ζπλδένληαη κε 
ηελ Δ.Δ. κε δηκεξείο ζπκθσλίεο, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ, δηαζέηνπλ 
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη γλψζε γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηθαλνπνηνχλ ηνπο γεληθνχο θαη 
εηδηθνχο φξνπο σο θαη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί 

ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε  θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αλαδφρνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο 

κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο 

έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν 

ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα ήηνη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15. παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/2007, 

ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ έλζηαζεο.  

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ 

εμεηάδνληαη. 
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Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζα 

θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο πνπ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, 

κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

H πεξίιεςε  ηεο παξνχζαο λα απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζην Φχιιν Γηαθεξχμεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο θαζψο θαη ζε δχν εκεξήζηεο 

θαη κία εβδνκαδηαία λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/2007 (Α΄68). Δπίζεο λα 

θαηαρσξεζεί νιφθιεξν ην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

www.pin.gov. gr  ζην Γηαδίθηπν. 

 

Ζ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ελαπφθεηηαη ζε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ.  

 

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα παξαπάλσ, φπσο θαη ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα, ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Η.Ν. 

 

 

 

 

 

 

           ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ I.N. 

  ΠΤΡΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΗΩΝ 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΓΗΑΜΟΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ Δ 

ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΗ ΔΚΘΔΔΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Ζ έδξα ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ (ΑΛΤΚΔ ΠΟΣΑΜΟΤ, 

ΚΔΡΚΤΡΑ) 

ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ  ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΤΠΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
Αλνηθηφο ηαθηηθφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 110.000,00 Δπξψ  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην Δ.Π. Γπηηθήο Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-

Ηνλίσλ Νήζσλ 2007-2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο γηα ηηο δαπάλεο ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέρξη ηηο 31-12-2013.  

Οη δαπάλεο ηνπ έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ κε Κσδηθφ Έξγνπ 2012ΔΠ02280029  ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ηφλησλ Νεζηψλ 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 
Δπηά (7) κήλεο (κέρξη 31.12.2013) 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα 

έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 

παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο 

(3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο 

νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην 

αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα ήηνη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ 

άξζξνπ 15. παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/07, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα 

έρεη δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ έλζηαζεο. Αηηήκαηα παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη     

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
03-06-2013          14:00 κ.κ. 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ έδξα ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ – ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ –  Αιπθέο 

Πνηακνχ –  ΚΔΡΚΤΡΑ –  Σ.Κ. 49100  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
04-06-2013          10:00 π.κ.       
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1. Οπιζμοί και Γενικέρ Απσέρ 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη αλνηρηφ ηαθηηθφ δεκφζην 

δηαγσληζκφ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εθαηφλ δέθα ρηιηάδσλ Δπξψ (110.000,00 €) 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. 

 
ΟΡΗΜΟΗ 

Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθά, ηηο 

έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ, Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ πνπ εδξεχεη ζηελ 

Κέξθπξα, ζηηο Αιπθέο Πνηακνχ, 49100, ε νπνία, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 166-7/13.03.2013 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.  

 

Αξκφδηνη Τπάιιεινη 

Αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ – Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ παξέρνπλ ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (Σειέθσλα επηθνηλσλίαο 26613-

62183, FAX: 26613-62182, E-mail: georgiou@pin.gov.gr)  

 

Πξνθήξπμε 

Ζ παξνχζα πξνθήξπμε απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα :  

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο δηαθήξπμεο 

2. Πίλαθαο γεληθψλ ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ  

3. Α΄ Γεληθνί φξνη πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ 

4. Β΄ Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά έξγνπ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

5. Γ΄ Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

6. Γ' Μέζνδνο Αμηνιφγεζεο 

7. Παξάξηεκα Η: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ 

8. Παξάξηεκα ΗΗ: ρέδην χκβαζεο  

 

Αληίγξαθν ηεο πξνθήξπμεο ζε έληππε κνξθή κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα παξαιάβνπλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηνλ ηζηνρψξν ηεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ http://www.pin.gov.gr.  

 

Έξγν  

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα κεηαθνξά θαη δηακνλή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθδειψζεηο ζηηο εθζέζεηο 

εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ. 
 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ  

Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ην νπνίν έρεη ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

 

Πξνζθέξσλ 

Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Δθπξφζσπνο 

Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα- 

πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ 

Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

http://www.pin.gov.gr/
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Αληίθιεηνο 

Σν πξφζσπν πνπ ν Αλάδνρνο κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη σο ππεχζπλν 

γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Αλάδνρνο 

Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν 

θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. 

 

Καηαθχξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. 

 

χκβαζε 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. 

 

Πξνυπνινγηζκφο 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ. 

 

πκβαηηθφ Σίκεκα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν.  

 

2. Νομικό πλαίζιο και γενικέρ απσέρ 

 

2.1 ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ  

Ζ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα : 

1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1260/99 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «πεξί γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ηα δηαξζξσηηθά ηακεία». 

2. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1784/99 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν» (ΔΚ). 

3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1159/2000 ηεο Δ.Δ. (30/5/2000) γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη 

δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηα θξάηε-κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2860/2000 (ΦΔΚ 251/Α/14-11-2000) «Γηαρείξηζε, Παξαθνινχζεζε, Έιεγρνο 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σελ Απφθαζε Δ(2000)3405/ 28-11-2000 ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο γηα ηηο θνηλνηηθέο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ ππάγνληαη ζην ζηφρν 

αξ. 1 ζηελ Διιάδα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ  Απφθαζε Δ (2004) 2414/ 03-12-2004 ηεο ΔΔ. 

6. Σελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 2004 

πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7
εο

 επηεκβξίνπ 

2005 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΥ ηεο νδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο 

VIII ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

7. Σελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ, «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ησλ 

ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ». 

8. Σν Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα  θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323 / 95 (Φ.Δ.Κ. 145 /Α/95) «Τπαίζξην Δκπφξην θαη 

άιιεο Γηαηάμεηο». 

9. Σν Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ – 150 Α/10-7-07):  Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/07 (ΦΔΚ 64 Α/16-3-2007) : Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

16εο Ννεκβξίνπ 2005. 

11. Σν Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε 

δηνίθεζε» 
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12. Σν Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» 

13. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ΄ αξηζκ. 147/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νήζσλ» 

14. Σν Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45
Α
/09-03-99): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2218/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/Α/22-3-94), άξζξν 24 «Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

16. Σν ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α΄/95), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2372/96 (ΦΔΚ 

29/Α΄/96), άξζξν 11, θαη ην Ν. 2414/96 (ΦΔΚ 135/Α΄/96), άξζξν 14, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66/Α΄/11-04-96) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/05. 

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/27-11-95 ηεχρνο Α΄), «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ 

ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3871/2010, ΦΔΚ Α 

141/17.8.2010 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχκβαζεο». 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3060/02, άξζξν 2, «Έιεγρνο Ννκηκφηεηαο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ». 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68/Α΄/20-03-07 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

22. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/07 (ΦΔΚ 267/Α΄/03-12-07) Γηαρείξηζε, Έιεγρνο θαη Δθαξκνγή 

Αλαπηπμηαθψλ Παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013. 

23. Σελ εγθχθιην Π1/4232/12-09-07 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Νένο Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ). 

24. Σνλ κε αξηζκ. 1177/2009 Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 «πεξί ηξνπνπνίεζεο 

ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ». 

25. Σελ αξηζκ. απφθαζε 35130/739/9.8.2010 (ΦΔΚ 1291/11.8.2010) κε ζέκα: «Αχμεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1  ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. 

26. Σελ κε αξ. 14840/25-10-2012 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ κε ζέκα: «Καηεπζχλζεηο γηα ηελ 

νξζή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηνπ 

λ.3498/2006 πεξί ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ θνξέσλ ηνπ ζηελνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα» 

27. Σελ κε αξηζκ. 237/05.12.2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ γηα “Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

28. Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ γηα έληαμε ζην Π.Γ.Δ. 2013 ηεο ΑΔΠ-022/8, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Σνπξηζηηθή Πξνβνιή 

Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 2013», (2012 ΔΠ02280029) 

29. Σν εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ Έξγνπ «Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ 2013» 

30. Σε κε αξ. Πξση 2980/24.12.2012 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ηελ έληαμε ηεο 

πξάμεο κε ηίηιν «Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ  2013», ΟΠ 398186 

31. To χκθσλν Απνδνρήο Όξσλ ηνπ απηνχ σο άλσ Έξγνπ. 

32. Σε κε αξ. 166-7/13.03.2013 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο 

αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

33. Σν κε αξ. Πξση. ΔΓΑ 837/23.04.2013 έγγξαθν δηαηχπσζεο ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηελ Δλδηάκεζε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

34. Σε κε αξ. 869-36/28.12.2012 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 2013 
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2.2 ΔΝΣΑΔΗ  -  ΠΡΟΦΤΓΔ 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα. Οη 

πξνζθέξνληεο έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α΄ 150): 

α. θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ   

β. θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ   

γ. θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

δ. θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Οη Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, 

δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ 

ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηεο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

(5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξίδεηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ 

(Κ.Α.Δ.) 3741 (“παξάβνια απφ θάζε αηηία”). 

 
2.3 ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Πξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνθήξπμεο, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, λα 

ζεσξεζνχλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνχο. Ωο 

αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί, λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ 

έθηαζε ηνπ Έξγνπ ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηνπ, δελ πεξηνξίδνπλ, ζε θαλέλα ζεκείν, ηα δηθαηψκαηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

ησλ Πξνζθεξφλησλ. 

Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή 

πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Πξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη. 

Σα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο χκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα 

απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 
2.4 ΑΗΣΖΖ-ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΧΝ 

ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Πξνθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη 

πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ 

απφ ηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Πξνθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο κέζα ζε πξνζεζκία ηνπ κηζνχ 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη 

εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ή νη δηεπθξηλήζεηο απηέο, δεηεζνχλ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ 

δηαζηήκαηνο ην αξγφηεξν κέρξη 6 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα έρεη θαζνξηζζεί γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. Οη δηεπθξηλήζεηο ζηηο απαληήζεηο απηέο ζα απνζηαινχλ  ζε φινπο ηνπο  

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο πνπ ζα έρνπλ παξαιάβεη ηελ δηαθήξπμε απφ ηελ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ 

– ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ .  Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα 
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πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 
2.5 ΥΡΟΝΟ-ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηελ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ – ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ , ζηηο Αιπθέο Πνηακνχ, 49100 ΚΔΡΚΤΡΑ, ηελ Σξίηε, 04-06-2013 θαη ψξα 10:00 

π.κ. 

 

3. Σηοισεία πποκήπςξηρ 

  
3.1 ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Πξνθήξπμε απηή θαη ηα δηθαηψκαηα επί απηήο αλήθνπλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε ρξήζε ηεο Πξνθήξπμεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο Πξνζθέξνληεο επηηξέπεηαη κφλνλ 

γηα ηηο αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

 
3.2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

Ζ Πξνθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο δηαθήξπμεο 

2. Πίλαθαο γεληθψλ ζηνηρείσλ δηαγσληζκνχ  

3. Α΄ Γεληθνί φξνη δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ 

4. Β΄ Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά έξγνπ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

5. Γ΄ Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

6. Γ’ Μέζνδνο Αμηνιφγεζεο 

7. Παξάξηεκα Η: Τπνδείγκαηα Δγγπήζεσλ 

8. Παξάξηεκα ΗΗ: ρέδην χκβαζεο 

 
3.3 ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 Ζ δηάζεζε ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηνλ ηζηνρψξν ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ, http://www.pin.gov.gr, είηε απφ ηελ έδξα ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ – 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ  θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κε courier, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζέξρνληαη ζην παξαπάλσ γξαθείν θαη 

παξαιακβάλνπλ ηε δηαθήξπμε. ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο κέζσ courier, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθή αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη 

ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο.  

 Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. 

Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 

παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
  

 

 

 
4.Σηοισεία Σςμμεηοσήρ 

 
4.1 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ 

πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηελ πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΚ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ 

Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. 

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο 

– κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ Γ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη 

ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή 

ηνπο ή ηελ έδξα ηνπ ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ. 

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, σο άλσ, ζα πξέπεη λα έρνπλ σο αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο κε ην 

http://www.pin.gov.gr/
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πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ, θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο, φπσο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ή 

θνηλνπξαμηψλ, αξθεί θαη έλα κέινο απηψλ λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο απνιχησο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν 

ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

ηνλ δηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ είηε απηφλνκα είηε σο κέιε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο 

εμσρψξηεο (off-shore) εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 παξ. 4 λ. 3310/2005. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ, ε Δλσζε / Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ Πξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη 

δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο.  

Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε 

παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 

 

4.2 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φζνη: 

α) δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, φπσο ηζρχεη, θαη φπσο απηά ηπρφλ 

εμεηδηθεχνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα, φζνη πξνζθέξνληεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα : 

i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (20), 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ(22). 

iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ(23). 

iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

β) βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, 

γ) θηλήζεθε ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, 

δ) θαηαδηθάζζεθαλ κε δηθαζηηθή απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο, 

ε) έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ 

ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, 

ζη) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηε ειιεληθή 

λνκνζεζία, 

δ) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ 

ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, 

ε) είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, 

ζ) γηα ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, εάλ έρνπλ πξνβεί ζε ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο 

παξαπάλσ θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηά λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

 

Απνθιείνληαη, επίζεο: 

α)  νη ππνςήθηνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην ππνθεθάιαην 4.3.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

β)   ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ 

πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.   

 



                                                                                                              

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο 
πφξνπο 

17 

Δπίζεο απνθιείνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζην Κεθάιαην 4.1., «ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» θαη ζην 

Κεθάιαην 4.2 «Απνθιεηζκφο πκκεηνρήο θαη Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο», νη ππνςήθηνη πνπ δελ 

ππνβάινπλ ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην 4.3.2  «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηεο παξνχζαο θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, νη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη δελ 

ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Κεθαιαίνπ 4.3.3 «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηεο παξνχζαο, φπσο θαη νη 

ππνςήθηνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζε επί κέξνπο νηθείεο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

 

4.3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

4.3.1 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 

ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε 

Φ.Π.Α. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο Πξνζθέξνληεο κέζα ζε 

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. 

 

4.3.2 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ εηο δηπινχλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο, ηα 

αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά (βι. άξζξν 5.1.7). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην 

«Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ», ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαηά πεξίπησζε (ζχκθσλα κε ηε 

λνκηθή ηνπο κνξθή), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο / νδεγίεο:  

1. ηε ηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ», πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά. 

2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ», πνπ ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν 

δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν. 

3. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Τπνςεθίνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ΟΥΗ εάλ 

ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη ή φρη. 

4. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ Τπνςήθην ην αληίζηνηρν θεθάιαην ή ελφηεηα 

ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ» ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ. 

 

Οη Έιιελεο Πνιίηεο 

 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ∆ΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 
 

ΑΠΑΗΣΖΖ 
 

ΑΠΑΝΣΖΖ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 

 
1. 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

 

 
ΝΑΗ 
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2. 

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία : 
Α. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
Β. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, 
ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
Γ. Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, 
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
Γ. Να δειψλεηαη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. 
Δ. Να δειψλεηαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο θαη φηη θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 
 Ε. Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ 
δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ 
Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ . 
Ζ. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο 
έιαβαλ γλψζε.  
Θ.Να δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 

Η. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 

πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

παξαγξάθσλ 4.3 θαη 6.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

 

 
 
 
 

ΝΑΗ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 
εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ν 
ππνςήθηνο ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζσ 
αληηπξνζψπνπ 

 

 
ΝΑΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΗ 

  

 
 

Οη Αιινδαπνί Πνιίηεο 

 
 

Α/Α  
 

ΑΠΑΗΣΖΖ 
 

ΑΠΑΝΣΖΖ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ∆ΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

 

 
1. 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα 
νξηδφµελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

 
ΝΑΗ 
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2. 

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ νπνία : 
Α. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
Β. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, 
ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
Γ. Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, 
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
Γ. Να δειψλεηαη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. 
Δ. Να δειψλεηαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο θαη φηη θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 
 Ε. Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ 
δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ 
Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ . 
Ζ. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο 
έιαβαλ γλψζε.  
Θ.Να δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 

Η. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 
παξαγξάθσλ 4.3 θαη 6.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

 
 
 
 

ΝΑΗ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 
εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ν 
ππνςήθηνο ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζσ 
αληηπξνζψπνπ. 

 

 
 

ΝΑΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΗ 

  

 

 

Σα Ζκεδαπά Ννκηθά Πξφζσπα 
 

Α/Α  
 

ΑΠΑΗΣΖΖ 
 

ΑΠΑΝΣΖΖ 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ∆ΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

 

 
1. 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα 
νξηδφµελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

 
ΝΑΗ 

  



                                                                                                              

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο 
πφξνπο 

20 

 
 
 
 

 
2. 

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
πλεηαηξηζκνχ Γηαρεηξηζηή,  ζηελ νπνία : 
Α. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
Β. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, 
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 
Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 
ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
Γ. Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 
πηψρεπζεο ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 
Γ. Να δειψλεηαη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
Δ. Να δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί 
λφκηκα. 
Ε. Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ 
δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 
ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ . 
Ζ. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε.  
Θ.  Να δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 

Η. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε 

θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ησλ παξαγξάθσλ 4.3 θαη 6.3 ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.3 ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. 

 
 
 
 

 
ΝΑΗ 

  

 

 

3. 

Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 
εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ν 
ππνςήθηνο ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζσ 
αληηπξνζψπνπ. 

 

 

ΝΑΗ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλε απφ ηελ 
θαηά ηφπνπ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

 
 

ΝΑΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Οη ζπλεηαηξηζκνί 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
ΝΑΗ   

2 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. ΝΑΗ   
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ 

Γηαρεηξηζηή, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία 

: 

Α. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

Β. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, 

ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

Γ. Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, 

φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

Γ. Να δειψλεηαη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Δ. Να δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 Ε. Να δειψλεηαη φηη δελ  ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ 

δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ 

Π.Γ.  118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ . 

 Ζ. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο 

έιαβαλ γλψζε.  

 Θ  Να δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Η. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 

πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

παξαγξάθσλ 4.3 θαη 6.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

3 

Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 

εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ν 

ππνςήθηνο ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζσ 

αληηπξνζψπνπ.  

ΝΑΗ   

4 
Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλε απφ ηελ θαηά ηφπνπ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 
ΝΑΗ   

 

 

 

Σα αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
ΝΑΗ   



                                                                                                              

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο 
πφξνπο 

22 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

2 

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ Γηαρεηξηζηή 

ζηελ πεξίπησζε ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

(Δ.Π.Δ.) θαη ησλ Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

θαη ηνπ Πξφεδξνπ ή ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ γηα ηηο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.), κε ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : 

Α. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

Β. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, 

ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

Γ. Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ 

θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. 

Γ. Να δειψλεηαη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Δ. Να δειψλεηαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο θαη φηη θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 

Ε. Να δειψλεηαη φηη δελ  ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ 

δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ 

Π.Γ.  118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ . 

Ζ. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο 

έιαβαλ γλψζε.  

Θ.  Να δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Η. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 

πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

παξαγξάθσλ 4.3 θαη 6.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

ΝΑΗ   

3 

Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 

εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ν 

ππνςήθηνο ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζσ 

αληηπξνζψπνπ.  

ΝΑΗ   

4 
Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλε απφ ηελ θαηά ηφπνπ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 
ΝΑΗ   
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Οη Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

  

Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 

θαηαηεζεί Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, 

εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). 

ΝΑΗ   

  

πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο φπνπ : 

 λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε  

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην 

κέξνο ηνπ ΔΡΓΟΤ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο 

Έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο,  

 λα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ Μειψλ 

κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ, 

 λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ ηεο 

Έλσζεο (leader) 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο θαη ησλ 

κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη 

ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ηεο 

έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ΝΑΗ   

  

Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο 

απφ ην νπνίν  λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο ζηελ Έλσζε. 

ΝΑΗ   

 

4.3.3 ΛΟΗΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηα παξαπάλσ, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά 

εηο δηπινχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

 

1.Τπεχζπλε Γήισζε ησλ πξνζθεξφλησλ φηη: 

α. Απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

β. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο,  ησλ νπνίσλ ν 

πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθην γλψζε. 

γ. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

δ. Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Πξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο απαηηείηαη δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ 

αληίζηνηρε αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

ε. Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία, ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα επεηδή δελ 

εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

ζη. Γελ έρνπλ πνηέ θξηζεί απφ αξκφδην φξγαλν έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο δεηήζεθαλ απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ηνπο. 

δ. Όηη παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθφ κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε  ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ζη. Όηη εθρσξνχλ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε δηθαίσκα πιήξνπο θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ 

εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαδνηέσλ πξντφλησλ (ρξήζεο, ηξνπνπνίεζεο, δηάζεζεο ησλ ζε ηξίηνπο θιπ). 
 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ δειψζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ γηα θαζέλαλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. 

 

2. Πξαθηηθφ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθνχληνο Οξγάλνπ ηνπ πξνζθέξνληνο κε ην 

νπνίν:  

 Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ.  

ε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ εγθξίλνληαη, κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε ζπκκεηνρή εθάζηεο  εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ θαη ε ζχκπξαμε κε ηηο ινηπέο 
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εηαηξείεο, κέιε ηεο έλσζεο. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ έλσζε, ην αλσηέξσ 

πξαθηηθφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε κε αληίζηνηρν πεξηερφκελν. 

 Δγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (λφκηκνο εθπξφζσπνο) εμνπζηνδφηεζε 

λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζεη 

ηελ πξνζθνξά θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαζψο θαη λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί. 

 

3. Όηαλ νη Πξνζθέξνληεο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξίηνπο (ππεξγνιάβνπο) γηα ηελ πινπνίεζε 

κέξνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ππεχζπλε δήισζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ 

ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε Καηαθχξσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξνζθέξνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδνπλ ηελ ππεχζπλε δήισζε. 

 

4. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνκεζεπηψλ, νη απαηηήζεηο θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 

ηζρχνπλ θαη θαηαηίζεληαη γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο  ή ηεο έλσζεο θαη φρη κφλν γηα ηνλ ζπληνληζηή 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ κέξνο ή κέξε ηνπ έξγνπ ζε 

ππεξγνιάβνπο, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη θαη γηα θάζε ππεξγνιάβν. 

 

 

 

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο / δηεπθξηλήζεηο 

Τπνρξεψζεηο / δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία 

1. Ζ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ λα πεξηβιεζεί 

ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Πξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο 

αλαηεζεί ην ΔΡΓΟ, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ λα 

πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε 

ηεο χκβαζεο. 

 

2. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ ζηελ Έλσζε / Κνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή 

εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

 

  

4.5 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 

4.5.1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ 
 

Οη Πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθµεξηψλνπλ επαξθψο, ππνβάιινληαο ηα ζηνηρεία 

ηεθµεξίσζεο ζηελ Πξνζθνξά ηνπο θαη ζπγθεθξηµέλα ζηνλ θάθειν ∆ηθαηνινγεηηθψλ, µε πνηλή 

απνθιεηζµνχ, ηηο παξαθάησ ηερληθέο θαη νηθνλνµηθέο ηθαλφηεηεο, γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπο ζην 

∆ηαγσληζµφ: 

 

1. Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε µηαο εθ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΊΟ κε ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ ππφ 
αλάζεζε Έξγνπ. 

ε  πεξίπησζε  πνπ  ν  Πξνζθέξσλ  δξαζηεξηνπνηείηαη  γηα  ρξνληθφ  δηάζηεµα 

µηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα 

φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ίζν κε ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ απνηειεί Έλσζε/ Κνηλνπξαμία ε απαίηεζε απηή πξέπεη 
λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα µέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 
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1.1 Ο Πξνζθέξσλ, ζχµθσλα µε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνµνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεµέλνο, ππνβάιιεη: 

∆εµνζηεπµέλνπο Ηζνινγηζµνχο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ δελ έρεη δεµνζηεπµέλνπο ηζνινγηζµνχο γηα 
ηξεηο (3) δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, ηφηε γηα ηελ ηειεπηαία ρξήζε µπνξεί λα 
πξνζθνµίζεη ηζνδχλαµα ινγηζηηθά έγγξαθα ή άιια επίζεµα έγγξαθα ή 

• ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζµψλ, µπνξεί λα 

θαηαζέζεη ηζνδχλαµα ινγηζηηθά έγγξαθα ή άιια επίζεµα έγγξαθα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ απνηειεί Έλσζε / Κνηλνπξαμία ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο  ησλ  παξαπάλσ  εγγξάθσλ  θαη  ζηνηρείσλ  έρνπλ  φια  ηα  µέιε  ηεο 
Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο. 

2. πλνπηηθφ   θαηάινγν   θαη   πεξηγξαθή   ησλ   θπξηφηεξσλ,   αληίζηνηρσλ   µε   ην 
πξνθεξπζζφµελν έξγσλ, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχµελε πεληαεηία, 

µε έλδεημε ηεο νηθνλνµηθήο ηνπο αμίαο, ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο θαη ηνπ είδνπο ηνπ 

πειάηε θαζψο θαη πνζνζηφ ζπµµεηνρήο εθάζηνπ µέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο – 

εθφζνλ ν Αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία. Αλαιπηηθά ζρεηηθά ζηνηρεία ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Ωο ειάρηζηε απαίηεζε  γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ  

ηερληθψλ / επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ζεσξείηαη  ν ππνςήθηνο αλάδνρνο  λα έρεη 

παξάζρεη-πινπνηήζεη ζηα  πξνεγνχκελα πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά έλα (1) 

αληίζηνηρν κε ηελ παξνχζα έξγν-παξνρή ππεξεζίαο, γηα ην νπνίν θαηαζέηεη πξνζθνξά,  

ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 
2.1 Οη παξαδφζεηο θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη: 

- εάλ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή, µε πηζηνπνηεηηθά παξαιαβήο πνπ έρνπλ 
εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξµφδηα αξρή, ή 

- εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, µε βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εάλ ηνχην  
δελ είλαη δπλαηφλ, µε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ Ννµίµνπ Δθπξνζψπνπ 
ηνπ Πξνζθέξνληνο. 

Έξγα  αµηγψο  πψιεζεο  εηζηηεξίσλ  ρσξίο  παξνρή  ππεξεζηψλ  δηαµνλήο  δελ 
ιαµβάλνληαη ππφςε. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ απνηειεί Έλσζε / Κνηλνπξαμία ε απαίηεζε απηή 
πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα µέιε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο. 

3. Ο  Πξνζθέξσλ  πξέπεη  λα  δηαζέηεη  ηθαλφηεηεο,  ζεµαληηθή  θαη  ηεθµεξησµέλε 

εµπεηξία ζηνπο ηνµείο Γεληθνχ Σνπξηζµνχ. 

4. Ο Πξνζθέξσλ νθείιεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνµή θαη  

µέζα,  ψζηε  λα  αληαπεμέιζεη  επηηπρψο  ζηηο  απαηηήζεηο  ηνπ  ππφ  αλάζεζε Έξγνπ, 

θαηαζέηνληαο µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθµεξίσζεο: 

4.1 Παξνπζίαζε ησλ θάησζη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξνζθέξνληνο: 

α) επηρεηξεµαηηθή δνµή (business profile) 

β) ηνµείο δξαζηεξηφηεηαο γ) 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

δ) δηαδηθαζία ειέγρνπ πνηφηεηαο (quality control process) 

ε) αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο ππνδνµήο ηνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ απνηειεί Έλσζε / Κνηλνπξαμία ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο  ησλ  παξαπάλσ  µε  ζηνηρεία  (α),  (β)  (γ),(δ)  θαη  (ε)  εγγξάθσλ  θαη 
ζηνηρείσλ έρνπλ φια ηα µέιε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη φιν ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνληθφ εμνπιηζµφ, on line 

ζπζηήµαηα θξαηήζεσλ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ. 
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4.6 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
Πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ αλάδνρν, ν ππνςήθηνο πνπ αλαθεξχζζεηαη 
αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδεη γηα ηε ζχλαςή ηεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε 
ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηα επί κέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζε ζρέζε κε ηα 
νπνία ππνβιήζεθε ππεχζπλε δήισζε, δηαθνξεηηθά ζα απνθιεηζζεί θαη ζα εθπέζεη ε Δγγχεζε πκκεηνρήο 
ζηνλ Γηαγσληζκφ, ηελ νπνία έρεη θαηαζέζεη κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνιφγεζεο Γηαγσληδφκελν κε ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη ηελ χκβαζε καδί ηνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

Έιιελεο Πνιίηεο : 

Οη Έιιελεο πνιίηεο ππνβάιινπλ ηα θάησζη αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά.  

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ 
πξφζθιεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 
60/2007, φπσο απηά αλαθέξνληαη αλσηέξσ (ελφηεηα 2.3.6.δ.η.). 

(2) Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηε 
θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, νχηε ζε ζπλδηαιιαγή ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε θαη ζέζεο ζε ζπλδηαιιαγή.  

(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπο. Δάλ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ Τπνςήθην αλήθεη ζε παξαπάλσ ηνπ ελφο 
αζθαιηζηηθνχο θνξείο, απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ φινπο ηνπο ελ ιφγσ αζθαιηζηηθνχο θνξείο. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ 
θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο  ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο.  

Αιινδαπνί Πνιίηεο: 

Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ («Έιιελεο Πνιίηεο»)  ή άιια ηζνδχλακα έγγξαθα ή απνδεηθηηθά 
κέζα εθδνζέληα απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο Αξρέο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο.  

Ννκηθά Πξφζσπα: 

Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ππνβάινπλ ηα εμήο έγγξαθα: 

(1) Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία «Έιιελεο Πνιίηεο» ή/θαη «Αιινδαπνί 
Πνιίηεο».  

(2) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα (π.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ).  

(3)  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ ιπζεί θαη δελ ηεινχλ 
ππφ θνηλή εθθαζάξηζε, ή δελ ηεινχλ ζε άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ηεο εηαηξίαο ή ζέζεο 
ζε θνηλή εθθαζάξηζε,  ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

 Σα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ 
πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), θαζψο θαη ηνπο λνκίκνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν 
έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ ζεκείνπ «Έιιελεο Πνιίηεο» ηεο παξνχζαο. 

ρεηηθά κε ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα:  
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 Δθφζνλ ζην πνηληθφ κεηξψν αλαθέξνληαη αδηθήκαηα γηα ηα νπνία δελ πξνθχπηεη ζαθψο αλ 
αλήθνπλ ζε απηά πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε πξνθαινχλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο, ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα ζπλππνβάιεη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλάινγα. 

 Ζ κε ππνβνιή θαζψο θαη ε κε πξνζήθνπζα ππνβνιή θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 
ηνπ παξφληνο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

πκπξάμεηο ή Δλψζεηο Δηαηξεηψλ  

 Οη ζπκπξάμεηο ή νη ελψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ «Έιιελεο 
Πνιίηεο» θαη «Αιινδαπνί Πνιίηεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο.  

 Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε απνδνρή ηεο ζχζηαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ 
έλσζε – ζχκπξαμε, ν ηπρφλ λφκηκνο εθπξφζσπνο απηήο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, θαζψο θαη ην 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, αλά θαηεγνξία ελέξγεηαο. Με ην ίδην 
έγγξαθν ζα δειψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο έλσζεο – ζχκπξαμεο ζα είλαη αιιειεγγχσο 
θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
Δμαηξέζεηο  

1. Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ 
φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηφηε απηά αλαπιεξψλνληαη σο αθνινχζσο:  

 Γηα ηνπο εκεδαπνχο κε έλνξθε Γήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα 
βεβαηψλεηαη ηφζν ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ φζν θαη φηη ν πξνζθέξσλ δελ 
βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

 Γηα ηνπο αιινδαπνχο κε έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ πξνζθέξνληνο ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
Έλνξθε Βεβαίσζε, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ  επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο 
ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ηφζν ε αδπλακία έθδνζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ φζν θαη φηη ν 
πξνζθέξσλ δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

2. Όπνπ απαηηείηαη Τπεχζπλε Γήισζε, λνείηαη γηα ηνπο κελ εκεδαπνχο Τπεχζπλε Γήισζε κε 
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 1599/86 ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη γηα ηνπο δε αιινδαπνχο, θείκελν 
αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ζηα Διιεληθά θαηά 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 454 ηνπ Κ.Πνι.Γηθ θαη ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 

 

Γηεπθξηλήζεηο 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά απηά ζα γλσζηνπνηεζεί, κε 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζα ζηαιεί κε θαμ ή έγγξαθν ζηνπο Πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ ζπλνιηθά απνδεθηέο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο 

απνζθξάγηζεο. 

  

Όηαλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά,  δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. ε πεξίπησζε πνπ 

θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη 

θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο 

καηαηψλεηαη. 
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ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ή ν ππφρξενο 

πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα 

ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε εθφζνλ απφ ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα 

αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ. 

 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

ππνςήθηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 
 
 
5. Κπξηφηεηα θαη ρξήζε ησλ πξνζθνξψλ 

 
5.1. ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ 

 Ο Αλάδνρνο εθρσξεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε δηθαίσκα πιήξνπο θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ 

εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαδνηέσλ πξντφλησλ (ρξήζεο, ηξνπνπνίεζεο, δηάζεζεο ησλ ζε ηξίηνπο θιπ). 

 
5.2. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ιάβεη ππφςε ηεο ηα ζεκηηά ζπκθέξνληα ησλ Πξνζθεξφλησλ ζε φηη αθνξά ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. 

 Οη Πξνζθέξνληεο δηθαηνχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ, ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζεσξνχλ εκπηζηεπηηθέο θαη επηζπκνχλ λα κελ γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, αλαθέξνληαο 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηηο ζεσξνχλ εκπηζηεπηηθέο. 

 
5.3. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηεί ζε θάζε Πξνζθέξνληα πνπ ηπρφλ ζα απνθιεηζζεί ή ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζθνξά ζα απνξξηθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνπο εηδηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ή 

απφξξηςεο αληίζηνηρα, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθήο αίηεζεο. 

 Οη Πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ ζα απνξξηθζνχλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζε ζηάδην 

πξνεγνχκελν ηεο βαζκνιφγεζεο, δηθαηνχληαη λα εμεηάζνπλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ππνινίπσλ 

Πξνζθεξφλησλ, κεηά απφ γξαπηή ηνπο αίηεζε πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα 

ππνδείμεη απηή. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θαη κεηά 

απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, λα παξνπζηάζεη ζηνπο ηπρφλ ελδηαθεξφκελνπο θαη 

κέξνο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.1.2 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, εθ’ φζνλ απηέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ην ζθνπφ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
5.4. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα 150 εκέξεο απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηεο πξνζεζκίαο ππνινγηδνκέλεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 1182/71 (ΔΔ αξ. L. 124/8.6.1971). Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν ησλ 150 εκεξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, 

θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 60 εκεξψλ πιένλ ησλ 150 εκεξψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ. Μεηά 

ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη 

ζπληξέρεη ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

ηελ παξακνλή ηνπο εληφο ηνπ δηαγσληζκνχ.   

 Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απεπζχλεη έγγξαθν 

εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο 

νθείινπλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο. 

Αλαθνίλσζε επηινγήο Αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη 

φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιεγέληνο ε 

αλάζεζε γίλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο, ν νπνίνο εξσηάηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, θαη νχησ 

θαζεμήο. 
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5.5. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ 

κε ηελ παξνχζα Έξγνπ. 

 

5.6. ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο πξνθεξπζζφκελνπ ηκήκαηνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

6. Σξφπνο ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ 

 Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη εηο δηπινχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο 

πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ζθξαγηζκέλνπο επηκέξνπο ππνθαθέινπο. Τπνθάθεινο 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ θαη Τπνθάθεινο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. Ο θάζε ππνθάθεινο πεξηέρεη δχν (2) 

αληίηππα. Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ έλδεημε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” θαη ζα ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο ηνπ κε ηα ππφινηπα αληίηππα. 

 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε 

φξνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εάλ απηνί δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή.  

 

 ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ν αξηζκφο απηήο. 

 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα 

 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην φξγαλν, αθφκε θη αλ ην ίδην είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, ζε δχν αληίγξαθα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο θέξεη ηηο ελδείμεηο 

πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην 

ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο : 

 ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε 

ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, 

ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε  «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα  ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. 

Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά ηδίσο ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ.  

 Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεη ηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
α
.Β.1

α
 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ :   

1. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 4, ππνθεθάιαην 

4.3.1 ηεο δηαθήξπμεο.  

2. Υπεύθςνη  δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ  λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία Η. αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη  ΗΗ. ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη,  κέρξη  θαη  ηελ  εκέξα  

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο:  

α. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα  θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2  άξζξνπ 6  ηνπ  Π.Γ. 118/07, ήηνη : 

i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
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ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ  

1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ 

ηνπ  πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), 

iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK  ηνπ  πκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξφιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166   

ηεο   28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο, ε  νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Οδεγία   2001/97/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε  

κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 305), 

v) δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξενθνπίαο. 

β. δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 6  ηνπ 

Π.Γ. 118/07 θαηαζηάζεηο, ήηνη: δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε  θαη, επίζεο, φηη  δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο. 

-Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή  ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.   

γ. δελ  ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ  6  ηνπ Π.Γ. 

118/07 θαηάζηαζε, ήηνη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο  εθάζηνηε   ηζρχεη,  

ή εηδηθή εθθαζάξηζε  ηνπ  λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη  δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο  ή εηδηθήο  εθθαζάξηζεο  ησλ  αλσηέξσ  λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 

γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).    

δ. είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο  θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο  ππνρξεψζεηο  ηνπο.   

ε. είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά, ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ  (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο),   

-Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ζη. δελ  ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ.  118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

δ. ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο) . 

ε. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε.  

ζ.  απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

η. αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε  θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6  ηνπ  Π.Γ. 118/07, θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.  

 

- ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη  λνκηθφ πξφζσπν ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ : 

α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  

γ) ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ  νη λφκηκνη  εππξφζσπνί  ηνπ. 

 

- Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 4.3.2. ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

 

- Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη  έλσζε  πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε ηνπ άξζξνπ 4.3.2 .ηνπ 

παξφληνο, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή Κνηλνπξαμία. 

 

Δπίζεο, ε εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ αλσηέξσ ππεχζπλσλ δειψζεσλ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ψζηε λα θαιχπηεη, θαηά ηε ξεηή απαίηεζε ηεο δηαθήξπμεο, 

θαη ηελ εκεξνκελία απηή. 
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3. Παξαζηαηηθφ  εθπξνζψπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Π.Γ. 118/07, εθφζνλ νη 

αλάδνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο. 

4. Σα  λνκηκνπνηεηηθά  έγγξαθα   θάζε   ζπκκεηέρνληνο,  φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη βεβαίσζε 

πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία (γηα  δηαγσληδφκελνπο  κε κνξθή  Α.Δ. 

θαη  Δ.Π.Δ.),  επηθπξσκέλν   αληίγξαθν  ή  απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ  θαη  ησλ  

εγγξάθσλ  ηξνπνπνηήζεψλ  ηνπ  (γηα Ο.Δ θαη  Δ.Δ.)  ηνηρεία  θαη  έγγξαθα  απφ  ηα  νπνία  πξέπεη  λα  

πξνθχπηνπλ  ν  Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ , ηα  ππφινηπα  πξφζσπα  πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή  ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα  ηεο  λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ  

απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ  ην θαηαζηαηηθφ  αλαιφγσο κε ηε  λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε 

άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

5. Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο 

 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

 

 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Γηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη 

παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 

 

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ 

δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.  
 
6.1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 

 
6.1.2. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  

Σα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

6.1.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα Γ΄. 

 

 Οη ζπκπιεξσκέλνη πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα δνζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, νη 

νπνίνη ζα εκπεξηέρνληαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

 ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή ησλ πηλάθσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηα αληίηππα ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, θαηηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». 

  

ηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

Ζ γεληθή ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα γξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο.  

Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ δελ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν 

δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα 

θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 
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Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα 

νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Οη ηηκέο ζα δίλνληαη σο εμήο:  

Η. Σηκή κνλάδνο ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ 

γηα παξάδνζε ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ. Οη ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη 

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

 

ΗΗ. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο (ζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α 

απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία.). 

 

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ή/ θαη παξαγσγήο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 

δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ ππεξεζηψλ ηηο 

νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο . 

 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

 Οη ηηκέο ζα δίλνληαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην 

ππφ πξνκήζεηα είδνο ή ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα 

δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιν θφζηνο πνπ είλαη δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη. 

 

Δηδηθέο δαπάλεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

 

 

Σξφπνο Πιεξσκήο  

Ζ πιεξσκή ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζθφκηζε δηκεληαίνπ ηηκνινγίνπ- δειηίνπ απνζηνιήο θαζψο επίζεο θαη κε ηελ έθδνζε 

ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε θαιή εθηέιεζε θάζε παξαδνηένπ, φπσο ζα νξηζηνχλ ζηε 

ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ.  

 

Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή 

άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά.  

 

Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε 

θνξά λφκνπο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο δεηνχλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο δηαθνξεηηθφ ηξφπν πιεξσκήο, ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

  

6.2 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κέρξη ηε Γεπηέξα, 03-06-2013 θαη ψξα 14:00 κ.κ. (ιήμε πξνζθνξψλ) 

ζην θαηάζηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, Αιπθέο Πνηακνχ, Κέξθπξα 49100,  ζηε Γηεχζπλζε 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ.  

 

Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία 

καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ. ε πεξίπησζε θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηαρπδξνκηθψο, ε 
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ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε σο εκεξνκελία θαηάζεζεο, παξά κφλν ε εκεξνκελία θαη 

ψξα παξάδνζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, 

απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. 

Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

 

 
7. Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή γηα ηελ παξαιαβή θαη ηελ απνζθξάγηζε (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) πξνβαίλεη ζηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε. 

- Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή. 

- Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

- Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε 

ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ.  

2. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

- Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο κε ηα δηθαηνινγεηηθά, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν.   
- Απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ φζνη δελ πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνπλ ηα 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πξνθχςνπλ 
απνξξίςεηο πξνζθνξψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν 
ηεθκεξηψλεη ηελ απφξξηςε. Αμηνιφγεζε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα 
θαησηέξσ αλαθεξφκελα, γίλεηαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο. 

-Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 
Πξνυπφζεζε πνηνηηθήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ είλαη, πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνζσπηθήο 
θαηάζηαζεο κέζσ ηεο πξνζθφκηζεο ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ, θαη 
ν έιεγρνο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθψλ ή/θαη 
επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

Α. Κξηηήξην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ πξνζθέξνληα: Αλαθνξηθά κε ην ζέκα 
ζα εμεηαζζεί ε επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληα γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.5.1 αλσηέξσ.  
Β. Κξηηήξην ηερληθψλ ή/θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζθέξνληα : Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα 
εμεηαζηεί ε ελαζρφιεζε ζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο έξγα, πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαηά ην 
παξειζφλ απφ ηνλ ππνςήθην κε βάζε ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία θαζψο θαη ε ζπλαθήο εκπεηξία ηεο/ησλ 
Οκάδαο/σλ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.5.1 αλσηέξσ.  

ηηο πεξηπηψζεηο ελψζεσλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ειέγρνληαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζ’ απηέο αζξνηζηηθά 

 

- Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ.  

- Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε απηψλ πνπ 

ππνβάινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη 

θαη ζθξαγίδεη. 

3. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απηψλ θαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, 

απνζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

- Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
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4. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

- Κξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ην δηαγσληζκφ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά  

 

 
8. Οινθιήξσζε αμηνιφγεζεο 

  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο 

ζε πγθξηηηθφ Πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ. 

      ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νη πξνζθνξέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ βαζκνχ νηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο. 

 

Όηαλ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. ε 

πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. 

 

Ζ Τπεξεζία εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νξίδνληαο ηελ 

εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ε νπνία δελ 

κπνξεί λα νξηζζεί ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ). Ζ αλαθνίλσζε 

απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο έρνπλ 

απνζθξαγηζηεί.  

 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 

πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηελ 

σο άλσ πξφζθιεζε-αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

8.1 ΔΝΣΑΔΗ  -  ΠΡΟΦΤΓΔ 

Σα πεξί ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2.2 ηνπ θεθαιαίνπ 2 «Ννκηθφ 

πιαίζην θαη γεληθέο αξρέο» ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

 

8.2 ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο Καηαθχξσζεο, θακία 

δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Πξνθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή. 

 

 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φκσο έρεη ην δηθαίσκα, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ Πξνζθέξνληα 

ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ππνθεθάιαην 6.1 ηεο Πξνθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

παξνρή δηεπθξηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

 

 Σέηνηνπ είδνπο δηεπθξηλήζεηο ζα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κέζα ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε, ην νπνίν δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

 



                                                                                                              

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο 
πφξνπο 

35 

Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ Πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. 

 

 
9. Οινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

9.1 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο 

απνδεθηέο κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα ππνβάιεη ηνλ πγθξηηηθφ 

Πίλαθα, καδί κε ηα πξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ, γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

 

ηνλ αλάδνρν απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

 

Απφ ηελ αλαθνίλσζε ην απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη 

ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

 

 

9.2 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΑΝΑΘΔΖ  

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Σν αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο  

 Σελ ηηκή 

 Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν  πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ 

 Σελ ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο  κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη κε ην  ζρέδην ζχκβαζεο 

πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε δηαθήξπμε 

 Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

 

Με ηελ αλαθνίλσζε, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί 

έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη 

ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ 

πεξίπησζε φκσο απηή, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο 

παξάδνζεο ηνπ έξγνπ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθ΄ 

φζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ αλάδνρν ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ 

Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ 

πξνκεζεπηή. 

 Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε χζηεξα απφ απφθαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 

 

9.3 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜΔΡΟΤ ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα κέξνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, πνπ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζα είλαη ιηγφηεξν ηνπ 50% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ Πξνθήξπμε. 

 

9.4 ΡΖΣΡΔ 

ε πεξίπησζε κεηακέιεηαο ηνπ επηιεγέληνο Αλαδφρνπ θαη γεληθά ζηελ πεξίπησζε ππαλαρψξεζήο ηνπ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαη πξηλ ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε, ν επηιεγείο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
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απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, 

ππνρξενχηαη θαη βαξχλεηαη κε ηα έμνδα επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ ελψ θαηαπίπηεη πνηληθή ξήηξα ππέξ 

ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ θαη ζε βάξνο ηνπ επηιεγέληνο Αλαδφρνπ, χςνπο ηζφπνζνπ κε ην χςνο 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη θαηαπίπηεη ηαπηφρξνλα ππέξ ηεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ θαη ζε βάξνο ηνπ επηιεγέληνο Αλαδφρνπ θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα 

ηελ είζπξαμε ηεο πνηληθήο ξήηξαο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ζηελ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ λα αμηψζεη 

επηπιένλ ζεηηθή ε απνζεηηθή δεκία πνπ ηπρφλ ζα ππνζηεί απφ απηή ηελ αζέηεζε.  

ηελ πεξίπησζε απηή ε ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ έρεη θαη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαθπξψζεη ηνλ 

δηαγσληζκφ ζηνλ ακέζσο επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνιφγεζεο ζπκκεηέρνληα.  

 

Ρήηξα Ζζηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 

Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ 

ησλ 15 εηψλ.  

Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο. 

 

9.5 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίδεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 

 β. λα απνθαζίζεη ηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ 

θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Πξνθήξπμεο 

 γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, 

εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 ή 3.α ηεο ηεο Οδεγίαο  2004/18 

 

 ηελ πεξίπησζε απηή νη Πξνζθέξνληεο δελ δηαηεξνχλ θαη παξαηηνχληαη απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ην ιφγν ηεο καηαίσζεο. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ 

ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο Πξνζθέξνληεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο 

ηεο καηαίσζεο. 

 

9.6 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε, ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καηαθχξσζεο. 

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα ππνρξενχληαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ, 

απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπο, λα πξνζέιζνπλ λα ππνγξάςνπλ ηε ζχκβαζε, 

πξνζθνκίδνληαο φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη ηελ ζρεηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, 

πθηζηάκελα, ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπο, ηηο παξαπάλσ πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο θαη ζπλέπεηεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ 

πξνζέιζνπλ λα ππνγξάςνπλ ηε ζχκβαζε, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηηο πην θάησ θπξψζεηο:  

Α) Έθπησζή ηνπο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ 

ηελ θαηαθχξσζε απηή. 

Β) Καηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή, ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία ή 

δηθαζηηθή ελέξγεηα.  

Γ) Καηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε άιιν αλάδνρν πνπ ζα εθιεγεί απφ ηνλ πίλαθα 

θαηαηάμεσο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηαινγηζκφ εηο βάξνο ηνπ ηεο ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ηηκήο 

θαηαθχξσζεο θαη ηεο ηηκήο ζηελ νπνία ην Γεκφζην ζα πξνκεζεπηεί ην θαηαθπξσζέλ είδνο.  

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07.  

 

Καηά ησλ απνθάζεσλ επηβνιήο θπξψζεσλ, δχλαληαη λα αζθεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο έλδηθα κέζα.  

  

 Ζ χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Έξγνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ 

Καηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ Πξνθήξπμε, θαη ηελ απφθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ, θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
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 Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ 

ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο χκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηε ιήςε έγγξαθεο πξφζθιεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

(α) ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη ε εηαηξεία ή έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ηα έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε χκβαζε 

(β) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα αλέξρεηαη ζην 10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ Έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α. 

  

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη φιεο νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε, εθδίδνληαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. 

 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη 

αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. 

 
   
 

10. Βαζηθά ηνηρεία χκβαζεο  

 

10.1 ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ 
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη επηά (7) κήλεο. εκεηψλεηαη φηη ην έξγν είλαη 
εληαγκέλν ζην Δ.Π. Γπηηθήο Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ηνλίσλ Νήζσλ 2007-2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο γηα ηηο δαπάλεο ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέρξη ηηο 31-12-2013.  

 

10.2 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

 

 Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

 ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 

 Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη 

ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ έδξα ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ. 

 

10.3 ΔΓΓΤΖΔΗ 

10.3.1 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο,  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά απφ δχν (2) κήλεο, κεηά απφ ηελ νξηζηηθή 

(πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ Έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 

δπν ζπκβαιινκέλνπο. 
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Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα παξακείλεη θαηαηεζεηκέλε ζηελ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ. 

ε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 

πιεκκεινχο άζθεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ε ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα ηεο αδεκίσο γη’ απηήλ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ εθπηψηνπ σο θαη 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ελψ ηαπηφρξνλα δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη θάζε άιιε ζεηηθή θαη απνζεηηθή 

δεκία απφ ηνλ Αλάδνρν.  

ηελ πην πάλσ πεξίπησζε, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ 

ΝΖΗΧΝ, θαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο ρσξίο λα απνθιείεηαη πεξαηηέξσ αμίσζε ηεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκίαο.  

 

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η. 

 

10.4 ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

10.4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ηνπ Έξγνπ, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή, ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

εληφο ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην σο αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα.  

 

Δάλ ε παξαιαβή, πνζνηηθή ή πνηνηηθή, θάπνηνπ απφ ηα παξαδνηέα δελ πξαγκαηνπνηεζεί, απφ ηελ 

επηηξνπή Παξαιαβήο κέζα ζηελ πξνζδηνξηζκέλν ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή, πνζνηηθή ή πνηνηηθή, 

ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν ην θαηά πεξίπησζε ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα.  

 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή, ε αμηνιφγεζε θαη δνθηκαζία ηνπ παξαδνηένπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ην παξαδνηέν 

απνδεηρζεί απνξξηπηέν ή παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζε άκεζε δηφξζσζή ηνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 30 εκεξψλ, πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί κε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπή Παξαιαβήο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηε χκβαζε θπξψζεηο.  

 

10.4.2 ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Α) Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 118/07 πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ κε ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Β) Δίηε απνξξίπηεη είηε παξαιακβάλεη ηα ζπκβαηηθά είδε ε Δπηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθά 

πξσηφθνιια ζε ηξία πξσηφηππα αληίγξαθα.  

 
10.4.3 ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗΜΧΝ 

Οη ηηκέο πξνζθνξάο ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη κέρξη πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ.  

 

10.5 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ην Έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο θαη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα πιεξνχλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε απηή θαη ζα ζηεξνχληαη νπνησλδήπνηε ειαηησκάησλ 

(νθεηινκέλσλ ελδεηθηηθά ζε ειιηπή ζρεδίαζε, πιεκκειή θαηαζθεπή) θαη φηη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη απνηειέζκαηα φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ή επηηξέπεηαη λα 

πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

 

10.6 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ  

Ζ χκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη 

θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΔΓΑ ΠΗΝ.  

 

10.7 ΔΚΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην 

ηκήκα ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειεζζεί ή ην ηκήκα πνπ δελ εθρσξήζεθε.  
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10.8 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

Ο Αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηκήκα ηνπ Έξγνπ.  

 

Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ή 

ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ 

εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ.  

 

Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε 

απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν εθ’ φζνλ ν λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα 

αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη λέα ππεξγνιαβία, ν Αλάδνρνο απαηηείηαη λα έρεη ηε γξαπηή άδεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σα ηκήκαηα ηα νπνία θαιχπηεη ε ππεξγνιαβία, θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

ππεξγνιάβνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, καδί κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ 

νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο.  

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ ή θπζηθνχ 

πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ, θαηά ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί 

απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο.  

 

10.9 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ  

Ο Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα θάζε δεκηά ή απψιεηα ησλ παξαδνηέσλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο, ππνρξενχκελνο ζε πεξίπησζε 

δεκηάο, θζνξάο ή απψιεηαο ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ή, αθφκε θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπο.  

 

Μεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ν θίλδπλνο κεηαβηβάδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή 

δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή 

δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ή 

ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη κεξηκλά φπσο νη ππεξγνιάβνη 

λα πξάμνπλ ην ίδην.  

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ, ηδίσο δε ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ εθηειείηαη ην Έξγν.  

 

10.10 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, 

νχηε θνηλνινγεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, 

ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε 

απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο σο άλσ 

ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηάο ηεο θαη ηελ 

παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  
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Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα 

ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.  

 

Δάλ ν Αλάδνρνο ή θάπνηνο απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο, εθπξνζψπνπο ή ππάιιεινπο ηνπ πξνζθέξεη, 

ζπκθσλεί ή δίλεη ζε νηνλδήπνηε αηέιεηα, δψξν, θηινδψξεκα ή πξνκήζεηα σο δέιεαξ ή αληακνηβή γηα 

ελέξγεηα ή παξάιεηςε ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε.  

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ 

δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ’ απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

10.11 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.  

 

Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά ελφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (10) εκεξψλ απφ ηφηε 

πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη 

λα απαληήζεη εληφο είθνζη (10) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ 

πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.  

 

10.12 ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απιφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

 

11..  ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην 

επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

22..  ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

33..  ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.  

44..  εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη’ ελάζθεζε δηαθξηηηθήο 

ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη’ απηήλ) 

πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε 

ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ 

Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα.  

 

Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά 

απφ αίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο:  

 

1. Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο 

ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε 

πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.  

2. Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνην έξγν, εξγαζία ή πξντφλ 

(νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά 
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έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη Τπεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο πξάμνπλ ην 

ίδην.  

3. Να παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά θαη άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ άκεζα 

ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη Τπεξγνιάβνη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα 

πξάμνπλ ην ίδην.  

 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ 

παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηαγγειίαο.  

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε 

πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

θαηαπίπηνπλ.  

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα αγνξάζεη, ζε ηηκέο αγνξάο, ηα παξαδνζέληα ή παξαγγειζέληα απφ ηνλ 

Αλάδνρν πιηθά θαη αληηθείκελν θαη ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο πνπ δελ έρεη αθφκα πιεξψζεη. Οη φξνη ηεο 

αγνξάο ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ 

ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

πξννξηδφκελν ζθνπφ.   

 

10.13.ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε  λα εθαξκφζεη  ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ ζχκθσλα κε ηνλ Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/06 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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1. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ  
 

1.1. ΦΤΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 
H Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο ηεο πξνβνιήο ζπκκεηέρεη ζε ζεηξά 
δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ εθζέζεσλ ζε Δπξψπε θαη Διιάδα, ζηηο νπνίεο παξεπξίζθεηαη κε δηθφ ηεο πεξίπηεξν, 
ην νπνίν ζηειερψλεη κε κφληκν πξνζσπηθφ. Ζ Πεξηθέξεηα δηαηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε εμσηεξηθφ αλάδνρν 
ηε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ πεξηπηέξσλ ζηηο δηεζλείο 
εθζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη αιιά θαη ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθδειψζεηο πνπ 
πξνγξακκαηίδεη ε ΠΗΝ ζηηο θαηά ηφπν εθζέζεηο αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ζηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθφ. Σν ζπγθεθξηµέλν έξγν απνζθνπεί ζε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γξαθείνπ Γεληθνχ Σνπξηζµνχ 
(Πξαθηνξείνπ), µέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξαγµαηνπνηείηαη ε θάιπςε ησλ εηζηηεξίσλ φισλ ησλ 
µεηαθνξηθψλ µέζσλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, ε θάιπςε ησλ εμφδσλ δηαµνλήο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, 
ε παξνρή ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, θαζψο θαη ε παξνρή 
ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 
 
 
ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

 
Α)  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΘΔΔΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

Οη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, ζπκκεηέρνπλ ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. 

πγθεθξηκέλα νη εθζέζεηο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ζπλήζσο ε Πεξηθέξεηα ηελ πεξίνδν αλαθθνξάο ηεο ζχκβαζεο 

ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο θαη ζε άιιεο εθζέζεηο, είλαη νη θάησζη: 

 Ζλσκέλν Βαζίιεην-Λνλδίλν  

 Ρσζία-Αγ. Πεηξνχπνιε 

 Πνισλία-Βαξζνβία  
 
Σν θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ κέζν ζε απηέο ηηο εθζέζεηο  είλαη ην αεξνπιάλν ελψ ν κέζνο ρξφλνο δηακνλήο 

ηνπο θπκαίλεηαη ζηηο ηέζζεξηο (4) κε έμη (6) κέξεο αλά ηαμίδη. πγθεθξηκέλα, νη ππάιιεινη ζπλήζσο 

ηαμηδεχνπλ ηελ πξνεγνχκελε ηεο έθζεζεο εκέξα θαη αλαρσξνχλ είηε ηελ ηειεπηαία κέξα είηε ηελ επφκελε. 

Οη ππάιιεινη ηαμηδεχνπλ ζε νηθνλνκηθή ζέζε ζε φια ηα κέζα, πιελ ησλ αθηνπιντθψλ φπνπ ηαμηδεχνπλ ζε 

θακπίλα. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δηθαηνινγείηαη ε ελνηθίαζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

Ζ δηακνλή ησλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε μελνδνρεία 3 αζηέξσλ θαη ζε 4 αζηέξσλ ζε πεξίπησζε 

πιεξφηεηαο ησλ πξψησλ. πλήζσο επηιέγνληαη θαηαιχκκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη είηε θνληά ζην ρψξν 

δηεμαγσγήο ηεο έθζεζεο είηε ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη εχθνιε ζπγθνηλσληαθή ζπλδεζηκφηεηα κε ηνλ 

εθζεζηαθφ ρψξν. Ζ δηακνλή γίλεηαη ζε κνλφθιηλα δσκάηηα. 

Ζ κεηαθίλεζε κπνξεί λα μεθηλά απφ νπνηαδήπνηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Π.Δ. Κέξθπξαο, Π.Δ. 

Λεπθάδαο,Π.Δ. Κεθαινληάο, Π.Δ. Εαθχλζνπ) 

 
Β) ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

Ζ Πεξηθέξεηα επίζεο ζπκκεηέρεη ή δηνξγαλψλεη ε ίδηα, εθδειψζεηο πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ. 

ηηο εθδειψζεηο απηέο, κεηαβαίλνπλ ηφζν νη ππάιιεινη, φζν θαη νη δηνξγαλσηέο ή ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

εθδήισζε(π.ρ. Καιιηηέρλεο). 

Σν θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ κέζν ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο  είλαη ην αεξνπιάλν ελψ δελ απνθιείεηαη ε ρξήζε 

ιεσθνξείνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο νκαδηθήο κεηαθίλεζεο, φπνπ είλαη εθηθηφ ή πην νηθνλνκηθφ. 

Ο κέζνο ρξφλνο δηακνλήο ηνπο θπκαίλεηαη απφ δχν (2) κε ηέζζεξηο (4) κέξεο αλά ηαμίδη.  

Οη ππάιιεινη θαη κεηέρνληεο ηαμηδεχνπλ ζε νηθνλνκηθή ζέζε ζε φια ηα κέζα, πιελ ησλ αθηνπιντθψλ φπνπ 

ηαμηδεχνπλ ζε θακπίλα. 

Ζ δηακνλή ησλ ππαιιήισλ θαη κεηερφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε μελνδνρεία 3 αζηέξσλ θαη ζε 4 αζηέξσλ ζε 

πεξίπησζε πιεξφηεηαο ησλ πξψησλ. πλήζσο επηιέγνληαη θαηαιχκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη είηε θνληά ζην 

ρψξν δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο. Ζ δηακνλή κπνξεί λα γίλεηαη ζε  κνλφθιηλα, δίθιηλα ή ηξίθιηλα 

δσκάηηα(θπξίσο ζηα νκαδηθά ηαμίδηα). 

Ζ κεηαθίλεζε κπνξεί λα μεθηλά απφ νπνηνδήπνηε λεζί ηεο Πεξηθέξεηαο.  
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Γ) ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΧΝ, ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΧΝ ΚΟΗΝΖ ΓΝΧΜΖ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Ζ Πεξηθέξεηα ζην πιαίζην ελίζρπζεο ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ηεο, κπνξεί λα πξνζθαιεί κεκνλσκέλνπο ή 

νιηγνκειείο νκάδεο δεκνζηνγξάθσλ, δηακνξθσηψλ θνηλήο γλψκεο θαη άιισλ παξαγφλησλ ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο είηε ζε έλα είηε ζε δηάθνξα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Σν θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ κέζν είλαη ην αεξνπιάλν ελψ ε δηακνλή πξαγκαηνπνηείηαη ζε μελνδνρεία 3 θαη 4 

αζηέξσλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε δηακνλή ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 

Ζ θηινμελία πεξηιακβάλεη θαη ηε κεηαθίλεζε απφ ην έλα λεζί ζην άιιν. 

 
ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

 
Α)  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΘΔΔΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

Οη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, ζπκκεηέρνπλ ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ. 

Οη εθζέζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

Δλδεηθηηθά νη εθζέζεηο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ζπλήζσο ε Πεξηθέξεηα, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο θαη 

ζε άιιεο εθζέζεηο, είλαη νη θάησζη: 

 
1. Θεζζαινλίθε (ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ) 
2. Αζήλα (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) 
 
 
Σν θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ κέζν ζε απηέο ηηο εθζέζεηο  είλαη ην αεξνπιάλν ελψ ν κέζνο ρξφλνο δηακνλήο 

ηνπο θπκαίλεηαη ζηηο ηέζζεξηο (4) κε έμη (6) κέξεο αλά ηαμίδη. πγθεθξηκέλα, νη ππάιιεινη ζπλήζσο 

ηαμηδεχνπλ ηελ πξνεγνχκελε ηεο έθζεζεο εκέξα θαη αλαρσξνχλ είηε ηελ ηειεπηαία κέξα είηε ηελ επφκελε. 

Οη ππάιιεινη ηαμηδεχνπλ ζε νηθνλνκηθή ζέζε ζε φια ηα κέζα, πιελ ησλ αθηνπιντθψλ φπνπ ηαμηδεχνπλ ζε 

θακπίλα. 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δηθαηνινγείηαη ε ελνηθίαζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ ε θαη ε κεηαθίλεζε κε  Η.Υ. 

Ζ δηακνλή ησλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε μελνδνρεία 3 αζηέξσλ θαη ζε 4 αζηέξσλ ζε πεξίπησζε 

πιεξφηεηαο ησλ πξψησλ. πλήζσο επηιέγνληαη θαηαιχκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη είηε θνληά ζην ρψξν 

δηεμαγσγήο ηεο έθζεζεο είηε ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη εχθνιε ζπγθνηλσληαθή ζπλδεζηκφηεηα κε ηνλ 

εθζεζηαθφ ρψξν. Ζ δηακνλή γίλεηαη ζε κνλφθιηλα δσκάηηα. 

Ζ κεηαθίλεζε κπνξεί λα μεθηλά απφ νπνηαδήπνηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Π.Δ. Κέξθπξαο, Π.Δ. 

Λεπθάδαο,Π.Δ. Κεθαινληάο, Π.Δ. Εαθχλζνπ) 

 

Β) ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

 Ζ Πεξηθέξεηα επίζεο ζπκκεηέρεη ή δηνξγαλψλεη ε ίδηα, εθδειψζεηο πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ, 

ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Πεξηθέξεηαο αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε ζεκείν εθθίλεζεο, 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ηηο εθδειψζεηο απηέο, κεηαβαίλνπλ ηφζν νη ππάιιεινη, φζν θαη νη δηνξγαλσηέο ή ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

εθδήισζε(π.ρ. Καιιηηέρλεο). 

Σν θπξηφηεξν κεηαθνξηθφ κέζν ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο  είλαη ην ιεσθνξείν ελψ δελ απνθιείεηαη ε ρξήζε 

αεξνπιάλνπ θαη Η.Υ. ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο.  

Ο κέζνο ρξφλνο δηακνλήο ηνπο θπκαίλεηαη απφ δχν (2) κε ηέζζεξηο (4) κέξεο αλά ηαμίδη.  

Οη ππάιιεινη θαη κεηέρνληεο ηαμηδεχνπλ ζε νηθνλνκηθή ζέζε ζε φια ηα κέζα, πιελ ησλ αθηνπιντθψλ φπνπ 

ηαμηδεχνπλ ζε θακπίλα, εθηφο απφ πξσηλά νιηγφσξα ηαμίδηα(κέρξη 6 ψξεο). 

Ζ δηακνλή ησλ ππαιιήισλ θαη κεηερφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε μελνδνρεία 3 αζηέξσλ θαη ζε 4 αζηέξσλ ζε 

πεξίπησζε πιεξφηεηαο ησλ πξψησλ. πλήζσο επηιέγνληαη θαηαιχκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη θνληά ζην 

ρψξν δηεμαγσγήο ηεο εθδήισζεο. Ζ δηακνλή κπνξεί λα γίλεηαη ζε  κνλφθιηλα, δίθιηλα ή ηξίθιηλα 

δσκάηηα(θπξίσο ζηα νκαδηθά ηαμίδηα). 

 
 
1.2. ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα επηηεπρζνχλ νη παξαθάησ βαζηθνί ζηφρνη:  
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α) Κάιπςε εηζηηεξίσλ φισλ ησλ µεηαθνξηθψλ µέζσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ.  

β) Κάιπςε εμφδσλ δηαµνλήο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. 

γ) Κάιπςε ππεξεζηψλ ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ ή/θαη ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ ζην 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. 

 

 
1.3. ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟ∆ΗΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Οη Πξνζθέξνληεο  πξέπεη  λα  ζπµπιεξψζνπλ  επί  πνηλή  απνθιεηζµνχ  ηνπο  πίλαθεο  πνπ 

αθνινπζνχλ θαη λα ηνπο ζπµπεξηιάβνπλ ζην θάθειν «Σερληθή Πξνζθνξά». 
 

Ο παξαθάησ Πίλαθαο, ζπµπιεξσµέλνο απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο, απνηειεί αλαπφζπαζην µέξνο ηνπ 
Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο. Οη  Πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο ηεο  
Σερληθήο Πεξηγξαθήο γηα λα αλαιχζνπλ µε ιεπηνκέξεηα ηα ζρεηηθά ζέµαηα ηνπ Πίλαθα. 

 

Ζ  ζηήιε  «ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ»  έρεη  ζπκπιεξσζεί  απφ  ηελ  Αλαζέηνπζα  Αξρή  µε  ΝΑΗ  γηα  ηηο 

απαηηνχµελεο ππεξεζίεο θαη µε ΟΥΗ γηα ηηο επηζπκεηέο ππεξεζίεο θαη πξνζφληα. 
 

Ζ ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο  Πξνζθέξνληεο µε ΝΑΗ ή ΟΥΗ. ε πεξίπησζε πνπ έλα 

θειί είλαη ΚΔΝΟ ζεσξείηαη φηη ε απάληεζε είλαη ΟΥΗ. 
 

Ζ ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο  Πξνζθέξνληεο µε αλαθνξά ζην ζρεηηθφ ζεµείν  

ηεο  Σερληθήο  Πξνζθνξάο  ηνπο,  φπνπ  αλαιχεηαη  ε  αληίζηνηρε  πξνδηαγξαθή  ή  /  θαη ραξαθηεξηζηηθφ. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟ∆ΗΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/ 
Α 

 

Δθαξµνγή / Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
ΑΠΑΗ- 
ΣΖΖ 

ΑΠΑ- 
ΝΣΖΖ 

ΠΑΡΑ- 
ΠΟΜΠΖ 

1. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  

 

Α. ΔΗΗΣΖΡΗΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

 
1. 

Πξνµήζεηα εηζηηεξίσλ αεξνπνξηθψλ, αθηνπιντθψλ, 
νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ γξαµµψλ γηα νπνηαδήπνηε 
δηαδξνµή ζην εζσηεξηθφ. 

 
ΝΑΗ 

  

 

2. 
Κξάηεζε εηζηηεξίσλ µέζσ αλαγλσξηζµέλσλ αεξνπνξηθψλ θαη 
αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ. 

 

ΝΑΗ 
  

3. ∆ηάζεζε ησλ νηθνλνµηθφηεξσλ εηζηηεξίσλ αλά πεξίπησζε. ΝΑΗ   

 

4. 
∆πλαηφηεηα αιιαγήο πηήζεο ή/θαη δξνµνινγίνπ ζε έθηαθηεο 
πεξηπηψζεηο. 

 

ΝΑΗ 
  

 
5. 

Οινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο εηζηηεξίσλ ην αξγφηεξν εληφο δχν 
εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία ελεµέξσζεο ηνπ 
πξαθηνξείνπ. 

 
ΝΑΗ 

  

 
6. 

Έθδνζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιή ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ vouchers ζηα γξαθεία ηεο ΠΗΝ, θαζψο θαη 
ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ vouchers θαη e-tickets. 

 
ΝΑΗ 

  

 
 
 

7. 

∆πλαηφηεηα έθδνζεο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ µε έλδεημε ηνπιάρηζηνλ 
ησλ πξαγµαηνπνηεζέλησλ ηαμηδηψλ, ησλ αξηζµψλ εηζηηεξίσλ (φπνπ 
απαηηνχληαη), ησλ νλνµαηεπσλχµσλ ησλ δηθαηνχρσλ, ηεο ψξαο 
αλαρψξεζεο θαη ψξαο επηζηξνθήο ζε πξαγµαηηθνχο ρξφλνπο (νη 
Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
δείγµα ηεο αλσηέξσ αλαθνξάο). 

 
 
 

ΝΑΗ 

  

 

8. 
∆πλαηφηεηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ µε εηδηθφ λαχιν 
ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ αββαηνθχξηαθνπ. 

 

ΝΑΗ 
  

 
9. 

∆πλαηφηεηα αθχξσζεο (νη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα πεξηγξάςνπλ 
αλαιπηηθά ηελ πνιηηηθή θαη δηαδηθαζία αθχξσζεο, ηηο ηειηθέο 
πξνζεζµίεο θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε). 

 
ΝΑΗ 

  

 

10. 
Δπηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε µε ηνπο µεηαθηλνχµελνπο γηα ηε 
δηεπζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ µεηαθίλεζεο. 

 

ΝΑΗ 
  

11. πληνληζµφο θαη νξγάλσζε νµαδηθψλ µεηαθηλήζεσλ. ΝΑΗ   
 

Β. ΔΗΗΣΖΡΗΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ  

 
13. 

Πξνµήζεηα εηζηηεξίσλ αεξνπνξηθψλ, αθηνπιντθψλ, 
νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνµηθψλ γξαµµψλ γηα νπνηαδήπνηε 
δηαδξνµή ζην εμσηεξηθφ. 

 
ΝΑΗ 

  

 

14. 
Κξάηεζε εηζηηεξίσλ µέζσ δηεζλψο αλαγλσξηζµέλσλ αεξνπνξηθψλ 
αεξνγξαµµψλ. 

 

ΝΑΗ 
  

15. ∆ηάζεζε ησλ νηθνλνµηθφηεξσλ εηζηηεξίσλ αλά πεξίπησζε. ΝΑΗ   

 

16. 
∆πλαηφηεηα αιιαγήο πηήζεο ή/θαη δξνµνινγίνπ ζε έθηαθηεο 
πεξηπηψζεηο. 

 

ΝΑΗ 
  

 
17. 

Οινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο εηζηηεξίσλ ην αξγφηεξν εληφο δχν 
εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία ελεµέξσζήο ηνπ 
πξαθηνξείνπ. 

 
ΝΑΗ 
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18. 

Έθδνζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιή ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ vouchers ζηα γξαθεία ηεο ΠΗΝ, θαζψο θαη 
ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ vouchers θαη e-tickets. 

 
ΝΑΗ 

  

 
 
 

19. 

∆πλαηφηεηα έθδνζεο ζρεηηθψλ αλαθνξψλ µε έλδεημε ηνπιάρηζηνλ 
ησλ πξαγµαηνπνηεζέλησλ ηαμηδηψλ, ησλ αξηζµψλ εηζηηεξίσλ (φπνπ 
απαηηνχληαη), ησλ νλνµαηεπψλπµσλ ησλ δηθαηνχρσλ, ηεο ψξαο 
αλαρψξεζεο θαη ψξαο επηζηξνθήο ζε πξαγµαηηθνχο ρξφλνπο (νη 
Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
δείγµα ηεο αλσηέξσ αλαθνξάο). 

 
 
 

ΝΑΗ 

  

20. ∆πλαηφηεηα έθδνζεο βίδαο, φπνπ απαηηείηαη. ΝΑΗ   

 

21. 
∆πλαηφηεηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ µε εηδηθφ λαχιν 
ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ αββαηνθχξηαθνπ. 

 

ΝΑΗ 
  

 
22. 

∆πλαηφηεηα αθχξσζεο (νη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα πεξηγξάςνπλ 
αλαιπηηθά ηελ πνιηηηθή θαη δηαδηθαζία αθχξσζεο, ηηο ηειηθέο 
πξνζεζµίεο θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε). 

 
ΝΑΗ 

  

 

23. 
Δπηθνηλσλία  θαη  ζπλελλφεζε  µε  ηνπο  µεηαθηλνχµελνπο  γηα  ηε 
δηεπζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ µεηαθίλεζεο. 

 

ΝΑΗ 
  

24. πληνληζµφο θαη νξγάλσζε νµαδηθψλ κεηαθηλήζεσλ. ΝΑΗ   
 

Γ. ΤΠΖΡΔΗΔ ∆ΗΑΜΟΝΖ 

 
27. 

Δμαζθάιηζε δηαµνλήο ζε μελνδνρεία 4 ή 3 αζηέξσλ γηα νπνηνδήπνηε 
µέξνο ζην εμσηεξηθφ, µε επηινγή ησλ νηθνλνµηθφηεξσλ μελνδνρείσλ 
αλά πεξίπησζε (ζχκθσλα κε ηα σο νξηδφκελα ζην Ν. 2685/99). 

 
ΝΑΗ 

  

28. Δμαζθάιηζε δηαµνλήο µε παξνρή πξσηλνχ. ΝΑΗ   

29. Δμαζθάιηζε δηαµνλήο µε εµηδηαηξνθή (κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο 
εκηδηαηξνθήο ησλ 20 Δπξψ γηα ηνπο δηακέλνληεο πνπ δελ είλαη 
ππάιιεινη ηεο ΠΗΝ), φηαλ απαηηείηαη. 

ΝΑΗ   

30. Άµεζε εμεχξεζε μελνδνρείνπ. ΝΑΗ   

 

31. 
∆πλαηφηεηα επηινγήο μελνδνρείσλ πέξαλ εθείλσλ πνπ 
πεξηιαµβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλεξγαηψλ ηνπ πξαθηνξείνπ. 

 

ΝΑΗ 
  

 
32. 

∆πλαηφηεηα αθχξσζεο (νη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα πεξηγξάςνπλ 
αλαιπηηθά ηελ πνιηηηθή θαη δηαδηθαζία αθχξσζεο, ηηο ηειηθέο 
πξνζεζµίεο θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνβιέπενληαη θαηά πεξίπησζε). 

 
ΝΑΗ 

  

33. ∆ηαρείξηζε ηεο πιεξσµήο ησλ μελνδνρείσλ. ΝΑΗ   
 

∆. ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ ΜΔΟΤ 

 

34. 
∆πλαηφηεηα ελνηθίαζεο Η.Υ. µεηά απφ αίηεµα ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο.  

ΝΑΗ 
  

35. πλεξγαζίεο µε ηαμί ζην εζσηεξηθφ, εθφζνλ απαηηείηαη. ΝΑΗ   

     

Δ. ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΛΔΩΦΟΡΔΗΟΤ ΣΟ 
ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 

 

36. 
∆πλαηφηεηα ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ ζην εζσηεξηθφ θαη 
εμσηεξηθφ µεηά απφ αίηεµα ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

ΝΑΗ 
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Σ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ 

 
 
37. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε ερεµχζεηα, λα µε 
γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνπο θαη λα θξαηά µπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ 
πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο 
έξγνπ. 

 
 

ΝΑΗ 

  

 

 
 
38. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη αλά ηξίµελν αλαιπηηθή 
θαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, θαζψο θαη ηνπ 
ππνιεηπφµελνπ πξνυπνινγηζµνχ. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 
ππνβάιινπλ µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπο δείγµα ηεο αλσηέξσ 
θαηάζηαζεο. 

 

 
 

ΝΑΗ 

  

 
39. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήµαηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο εληφο εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ εθάζηνηε αηηήµαηνο. 

 
ΝΑΗ 

  

 

40. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα e-tickets ζε ειεθηξνληθή µνξθή 
γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο (4) µήλεο απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 

 

ΝΑΗ 
  

 
41. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηηµνινγεί ρσξηζηά ηελ παξερφµελε 
ππεξεζία θαη ην πνζφ/πνζνζηφ επηβάξπλζεο (δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο) 
εληφο ηνπ ίδηνπ ηηµνινγίνπ. 

 
ΝΑΗ 

  

2. ΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ & ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. ∆πλαηφηεηα θξάηεζεο θαη αγνξάο εηζηηεξίσλ µέζσ Internet. ΟΥΗ   

 

2. 
Ο Αλάδνρνο λα είλαη µέινο θάπνηνπ θιαδηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 
(ΖΑΣΣΑ θιπ). 

 

ΟΥΗ 
  

 
3. 

Ο Αλάδνρνο λα δηαζέηεη ρσξηζηφ ηµήµα εμππεξέηεζεο εηαηξηψλ θαη 
λα δηαζέηεη ζπγθεθξηµέλνπο εξγαδφµελνπο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 
παξφληνο έξγνπ. 

 
ΟΥΗ 

  

 
 
4. 

Ο Αλάδνρνο λα δεζµεχεηαη ζηελ παξνρή ζηαζεξνχ εχξνπο ηηµψλ γηα 
ζπγθεθξηµέλνπο πξννξηζµνχο (π.ρ. Βξπμέιιεο, Θεζζαινλίθε) µέζσ 
ζπµθσληψλ πνπ ελδερνµέλσο έρεη ζπλάςεη µε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 
ππνβάιινληαο ζρεηηθά απνδεηθηηθά. 

 
 

ΟΥΗ 

  

5. ∆πλαηφηεηα επηινγήο μελνδνρείσλ µέζσ internet. ΟΥΗ   
 

 
 
6. 

ε πεξίπησζε αιιαγήο πηήζεο, µε δπλαηφηεηαο πξαγµαηνπνίεζήο 
ηεο, overbooking ή αλσηέξαο βίαο γηα ιφγνπο πέξαλ ηεο 
ππαηηηφηεηαο ηνπ πξαθηνξείνπ πνπ ζπλεπάγεηαη επηπιένλ δηαµνλή 
ηνπ µεηαθηλνχµελνπ, ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη ην ζρεηηθφ 
δηθαηνινγεηηθφ. 

 

 
 

ΟΥΗ 

  

3. ΣΤΥΟΝ ΠΡΟΘΔΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

1.  ΟΥΗ   

2.  ΟΥΗ   

3.  ΟΥΗ   

4.  ΟΥΗ   
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Αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ/ησλ 
Αλαδφρνπ/σλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ, θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ ηνπ, ζα είλαη ε Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ), ε νπνία κπνξεί λα δεηά απφ ηνλ αλάδνρν θαη νηηδήπνηε 
άιιν θξίλεη απαξαίηεην γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

Σν έξγν παξαιακβάλεηαη νξηζηηθά, κεηά ηελ πιήξε θαη πξνζήθνπζα νινθιήξσζή ηνπ, κε ηελ ππνβνιή 
ηεο/ησλ απνινγηζηηθήο/ψλ εθζέζεσλ απφ ηνλ/ηνπο Αλάδνρν/αλαδφρνπο θαη ηελ έθδνζε Πξσηνθφιινπ 
Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Παξαιαβήο Έξγνπ. 
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Γ΄ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ζπµπιεξψζνπλ επί πνηλή απνθιεηζµνχ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη λα ηνλ 
πεξηιάβνπλ ζηνλ ππνθάθειν µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά». Ζ νηθνλνµηθή πξνζθνξά ζα είλαη 
ππνγεγξαµµέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη πξέπεη λα αλαθέξεη µε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξφµελε ηηµή ζε επξψ. 
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο βαζίδεηαη ζε παξαδνρέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο βάζεη ηαμηδηψλ πνπ 
πξαγµαηνπνηήζεθαλ θαηά ην πξνεγνχµελν έηνο (2012) θαη δελ είλαη δεζµεπηηθφο. Οη αλαθεξφµελνη 
πξννξηζµνί εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ είλαη θαηά πεξίπησζε φζνη αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  
 
Οη ηηµέο µνλάδαο θαη νη πνζφηεηεο πνπ παξέρνληαη είλαη ελδεηθηηθέο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη µία θνηλή βάζε 
ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ Πξνζθεξφλησλ. ε  θαµία  πεξίπησζε  δε δεζµεχνπλ νχηε  ηελ   Αλαζέηνπζα   
Αξρή νχηε ηνπο Πξνζθέξνληεο. 
 
Ζ ελδεηθηηθή ηηµή µνλάδαο (ζηήιε Β) ζπµπεξηιαµβάλεη φιεο ηηο λφµηµεο επηβαξχλζεηο (πρ. Φφξνη 
αεξνδξνµίσλ, πξνµήζεηεο αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ινηπέο ρξεψζεηο) θαη απνηειεί ην ηειηθφ πιεξσηέν πνζφ 
ρσξίο ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο. 
 
Οη Πξνζθέξνληεο ζα πξνζθέξνπλ ην πνζφ επηβάξπλζεο/έθπησζεο ζε απφιπην πνζφ ζε επξψ (ζηήιε  ∆)  ή 
ην πνζνζηφ επηβάξπλζεο/έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (ζηήιε Δ) επί ησλ ελδεηθηηθψλ ηηµψλ µνλάδαο πνπ  
παξέρνληαη. Οη  Πξνζθέξνληεο  ζα  πξέπεη  λα  ζπµπιεξψζνπλ  γηα  θάζε ππεξεζία  είηε  ηε  ζηήιε  ∆  είηε  ηε  
ζηήιε  Δ θαηά  βνχιεζε.  ∆ελ  επηηξέπεηαη  επί  πνηλή απνθιεηζµνχ ε ζπµπιήξσζε θαη ησλ δχν ζηειψλ (∆ θαη 
Δ) γηα ηελ ίδηα ππεξεζία. 
 
Σν ζπλνιηθφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο (ζηήιε Ε) ππνινγίδεηαη αλάινγα µε ην πξνζθεξφµελν πνζφ ή ην πνζνζηφ 
επηβάξπλζεο/έθπησζεο. 
 
Σν ελδεηθηηθφ εηήζην ζπλνιηθφ θφζηνο έξγνπ πνπ ζα πξνθχςεη δελ είλαη δεζµεπηηθφ νχηε γηα ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή νχηε γηα ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη ζα ρξεζηµνπνηεζεί µφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Σν 
ζπµβαηηθφ ηίµεµα ζα αληηζηνηρεί ζην πξνυπνινγηζζέλ πνζφ ηνπ έξγνπ. 
 
Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο µε ηελ 
έλδεημε «Υσξίο θφζηνο» ζηε ζηήιε θαζαξή αμία. 
 
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζθνξάο ζα πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 
πξνζθέξνληα, θαζψο θαη ηηο λφµηµεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα.  ηηο  
ηηµέο ζα  πεξηιαµβάλεηαη  θάζε  άιιν θφζηνο πνπ είλαη δπλαηφ  λα  ηηο επηβαξχλεη. Ζ γεληθή ζπλνιηθή ηηµή ηεο 
πξνζθνξάο ζα γξάθεηαη αξηζµεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε  αζπµθσλίαο  µεηαμχ  αξηζµεηηθψο  θαη  
νινγξάθσο, ππεξηζρχεη  ην  νινγξάθσο.  ε πεξίπησζε αζπµθσλίαο µεηαμχ επηµέξνπο  ηηµψλ  θαη  ζπλνιηθνχ  
θφζηνπο  ππεξηζρχνπλ νη επηµέξνπο ηηµέο. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΑΡΑ∆ΟΥΔ Δ ΔΣΖΗΑ 
ΒΑΖ 

 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

(Α) 

 
ΔΝ∆ΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣIΜΖ 
ΜΟΝΑ∆Α 

(Β) 

 
ΔΝ∆ΔΗΚΣΗΚΖ 

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

(Γ=Α*Β) 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

∆ΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ 
ΚΟΣΟ Δ ΠΟΟ 

(€)ΣΖΝ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑ∆Α (∆) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

∆ΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ 
ΚΟΣΟ  Δ 

ΠΟΟΣΟ (%) 
ΣΖΝ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑ∆Α (Δ) 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

∆ΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ 
ΚΟΣΟ 
(Ε=∆*Α) ή 

(Ε=[Δ*Β]*Α) 

 

ΔΝ∆ΔΗΚΣΗΚΟ 
ΔΣΖΗΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ 
(Ζ=Ε+Γ) 

ΣΑΞΗ∆ΗΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΑΣΟΜΗΚΑ 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΚΔΡΚΤΡΑ- ΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ- 

 ΚΔΡΚΤΡΑ 

5 400,00 € 2.000,00 €     

ΞΔΝΟ∆ΟΥΔΗΟ 3* (4 ΜΔΡΔ * 5 ΣΑΞΗ∆ΗΑ) 20 150,00 € 3.000,00 €     
 

 
ΣΑΞΗ∆ΗΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΑΣΟΜΗΚΑ 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ- ΑΘΖΝΑ- ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ  10 150,00 € 1.500,00 €     
ΞΔΝΟ∆. Β' ΚΑΣΖΓ. (2 ΜΔΡΔ * 10 ΣΑΞΗ∆ΗΑ) 20 80,00 € 1.600,00 €     
 
ΠΡΟΘΔΣΔ ∆ΩΡΔΑΝ ΤΠΖΡΔΗΔ - ΥΩΡΗ ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ ΚΟΣΟ 

 
 

ΔΝ∆ΔΗΚΣΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΟΤ 
Αξηζµεηηθψο 

Οινγξάθσο 
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∆΄ ΜΔΘΟ∆Ο ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο. 

 

54 

1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη µε θξηηήξην ηελ πιένλ 

ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. Θα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα: 
 

1.  Ζ ηηµή. 
 

2.  Ζ ζπµµφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε θάιπςε απηψλ. 
 

3.  Ζ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ. 
 
 
 
2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζχµθσλα µε ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία   

αμηνιφγεζεο.   Σα  θξηηήξηα  αμηνιφγεζεο  θαηαηάζζνληαη  ζε   νµάδεο  θαη  νξίδνληαη ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο γηα ηελ θάζε νµάδα, σο εμήο: 
 

 

Πίλαθαο Κξηηεξίσλ & Βαξχηεηεο θξηηεξίσλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 
 

 

Σερληθή Δπάξθεηα / Πνηφηεηα Πξνηεηλφµελεο ιχζεο 
Βαζµφο 

(100-110) 

Βαξχηεηα 

θξηηεξίνπ 

Απαηηνχµελεο ππεξεζίεο: 

1.  Υξφλνο νινθιήξσζεο θξάηεζεο 

2.  Πιεξφηεηα δείγµαηνο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

έρνπλ παξαζρεζεί 

3.  Έθδνζε εηδηθψλ λαχισλ ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ 

αββαηνθχξηαθνπ 

4.  Αθχξσζε θξαηήζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ 

5.  Δµπεηξία ζηελ νξγάλσζε νµαδηθψλ ηνπηθψλ µεηαθηλήζεσλ εληφο 

Διιάδαο 

6.  Έθδνζε βίδαο 

7.  Δπηινγή μελνδνρείσλ πέξαλ ησλ ζπµβεβιεµέλσλ ζην 

εζσηεξηθφ & ην εμσηεξηθφ 

8.  Υξφλνο δηαηήξεζεο e-tickets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

α1 

      75% 
       
      15% 
 
      20%    
 
      5% 
 
 
      10% 
      15 %   

 
     
     5% 
 
     15% 
    
      15%  
 
 
β1=75% 

 

Δπηζπµεηέο ππεξεζίεο: 

 Γπλαηφηεηα θξάηεζεο θαη αγνξάο εηζηηεξίνπ κέζσ internet 

 Ο αλάδνρνο κέινο θάπνηνπ θιάδηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

 Ύπαξμε ρσξηζηνχ ηµήµαηνο εμππεξέηεζεο εηαηξηψλ θαη ν 

αξηζµφο εξγαδνµέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηφ 

  Δπηινγή μελνδνρείσλ µέζσ Internet.   

 ηαζεξφ εχξνο ηηµψλ 

 ∆ηθαηνινγεηηθφ γηα αθχξσζε πηήζεο 

 

 

 
 
 
 
 

α2 

 
         25% 
 
         25% 
         10% 

    
      10% 
 
      25% 
 
      20% 
     10% 
 
 
β2=25% 

ΤΝΟΛΟ  100% 
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Γηα  ηε  βαζµνιφγεζε  ησλ  ηερληθψλ  πξνζθνξψλ  πνπ  ζα  θξηζνχλ  απνδεθηέο  θαη  δελ  ζα 

απνξξηθζνχλ  γηα  νπνηνδήπνηε  ιφγν  ζε  πξνεγνχµελν  ζηάδην  ηεο  δηαδηθαζίαο  δηελέξγεηαο  ή 

αμηνιφγεζεο εθαξµφδεηαη ν ηχπνο: 

 

 

Βη = α1*β1 + α2*β2 
 

 

Βη = Βαζµνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 
 

Ζ βαζµνινγία ησλ επί µέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζµνί γηα ηελ πεξίπησζε πνπ  
θαιχπηνληαη  αθξηβψο φινη νη  απαξάβαηνη  φξνη.  Ζ  βαζµνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζµνχο φηαλ 
ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζηαζµηζµέλε βαζµνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νµάδσλ 
είλαη ην γηλφµελν ηνπ επί µέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ  βαζµνινγία  ηνπ.  Ζ   
ζπλνιηθή  βαζµνινγία  θάζε  πξνζθνξάο  είλαη  ην  άζξνηζµα  ησλ ζηαζµηζµέλσλ βαζµνινγηψλ φισλ  
ησλ ζηνηρείσλ. Ζ ηειηθή βαζµνινγία µε βάζε ηα παξαπάλσ θπµαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζµνχο. 

 
 
3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Γηα ηελ ζπγθξηηηθή βαζµνιφγεζε ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θξηζνχλ απνδεθηέο θαη δελ ζα  

απνξξηθζνχλ  ζε  πξνγελέζηεξν  ζηάδην  ηεο  δηαδηθαζίαο  δηελέξγεηαο  ή  θαη  αμηνιφγεζεο,  ε Δπηηξνπή  

Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ δηαµνξθψλεη ην θφζηνο αμηνιφγεζεο θάζε πξνζθνξάο µε βάζε ηνλ πίλαθα  

νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην Γ΄ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΡΓΟΤ. 
 

Σν ζπγθξηηηθφ θφζηνο Βν νξίδεηαη σο: 
 

Bo = πλνιηθφ θφζηνο Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο 
 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο πεξηιαµβάλεηαη ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. 
 

Δάλ ε πξνζθνξά θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ σο αζπλήζηζηα ραµειή, ε 
Δπηηξνπή, πξηλ απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά, ζα δεηήζεη γξαπηψο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο 
πξνζθνξάο, ηηο νπνίεο θξίλεη ζθφπηµεο, θαη µπνξεί λα ιάβεη ππφςε επεμεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
νηθνλνµία ηεο µεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο ή ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο 
ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν Πξνζθέξσλ ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία ή ηελ πξσηνηππία ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 
Πξνζθέξνληνο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2004/18 Άξζξν 55. Ζ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ δηαηεξεί ην δηθαίσµα, εθφζνλ δελ θξίλεη επαξθή ηελ ηεθµεξίσζε, λα εηζεγεζεί 
ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

4. ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

Μεηά  ηελ  νινθιήξσζε  ηεο  ηερληθήο  θαη  νηθνλνµηθήο  αμηνιφγεζεο  θαηά  ηα  πξνεγνχµελα,  ε 

Δπηηξνπή  Αμηνιφγεζεο  Πξνζθνξψλ  θαηαηάζζεη  ηηο  πξνζθνξέο  ζε  πγθξηηηθφ  Πίλαθα,  θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά ηνπ ηειηθνχ βαζµνχ. 
 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ ζα ρξεζηµνπνηεζεί ν αθφινπζνο ηχπνο γηα ηνλ 

ππνινγηζµφ ηνπ βαζµνχ (Βi): 
 

 
 
 

Max 
 

Βαθµ(= 110) 
Βαθµ(= 110) 
 

Προσυερόµε νη Τιµή (Βoi)
Προσυερόµε νη Τιµή (Βoi)

Βi = 0,60 x 
Βτi 

 + 0,40 x 
+ 0,40 x 
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Mino 
 

 
 

φπνπ:
 
 
 

Maximum Βαζµνινγία (Max Βαζµ): 110 φπσο  νξίδεηαη  ζην  Μέξνο  ∆΄,  άξζξν  2  ηνπ  Σεχρνπο 
Πξνθήξπμεο

 
Βαζµνινγία (Βηi): ε ζπλνιηθή βαζµνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληνο i, πνπ ππνινγίδεηαη 
ζχµθσλα µε φζα αλαθέξνληαη ζην  ∆΄, άξζξν 2 ηνπ Σεχρνπο Πξνθήξπμεο 
 
Πξνζθεξφµελε ηηµή (Βνi): ε  ηηµή  ηεο  νηθνλνµηθήο  πξνζθνξάο  ηνπ  Πξνζθέξνληνο  i, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 
Πίλαθα Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο σο «Δλδεηθηηθφ Δηήζην πλνιηθφ Κφζηνο Έξγνπ». 
 
Minimum Σηµή (Minν): ε ηηµή ηεο θζελφηεξεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο µεηαμχ ησλ Πξνζθεξφλησλ 
 
πµθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε ηεο νπνίαο ν βαζµφο (Βi) πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ 
µνλάδα. 
 
ε πεξίπησζε ηζνβαζµίαο, νη πξνζθνξέο πνπ ηζνβαζµνχλ θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ βαζµνχ 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο (ΒΣ). Ζ πξψηε ζηνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα θαηάηαμεο ζεσξείηαη ε πιένλ ζπµθέξνπζα 
πξνζθνξά.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η : ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ 
 

ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

ΠΡΟ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ. 

 

1. Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηεο ........................ γηα πνζφ επξψ.  

.......  ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ................ ζηνλ δηαγσληζκφ 

ηεο........ (εκεξνκελία δηελέξγεηαο) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.............. κε αξ. πξση. ………………….. 

θαη γηα θάζε αλαβνιή απηνχ. 

2. Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο  ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα  πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη 

ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 – 855, 862 – 864 

θαη 866 – 869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα 

άξζξα απηά. 

3. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε  θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 

γλσζηνπνηήζεηε φηη ε ............ δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ 

ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη  αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 

θαηαβάινπκε,  ρσξίο  νπνηαδήπνηε αληίξξεζε, νιφθιεξν ή κέξνο  ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε.  

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο 

ηεο .............. νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε 

δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο 

ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5. αο δειψλνπκε αθφκε φηη  ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ κέρξη λα επηζηξαθεί ζ’ 

εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ 

ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνχ 

ηεο εγγχεζεο. 

6. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν 

Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 
ΠΡΟ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ. 

 

1. Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηεο ........................ γηα πνζφ επξψ. 

......... ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 

κεηαμχ ηεο  ................... θαη ηεο ................. 

2. Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα  πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη 

ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 – 855, 862 – 864 

θαη 866 – 869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα 

άξζξα απηά. 

3. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε  θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 

γλσζηνπνηήζεηε, φηη ε ................ δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ 

ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη  αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή, ηελ ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 

θαηαβάινπκε,  ρσξίο  νπνηαδήπνηε αληίξξεζε, νιφθιεξν ή κέξνο  ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα 

ζπγθαηάζεζεο ηεο ................ νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή 

πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5. αο δειψλνπκε αθφκε φηη  ε ππφςε εγγχεζε καο, ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ κέρξη λα 

επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο απαιιάζζεηε 

απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ 

πνζνχ ηεο εγγχεζεο. 

6. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί 

ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν 

Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

ΤΜΒΑΖ 

ΑΝΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

Σνπ 9ΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ ΣΖ ΠΡΑΞΖ : «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 2013» 

ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΝΣΑΥΘΔΗ ΣΟ Δ.Π. «ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 2007-2013» ΚΑΗ 

ΑΦΟΡΑ ΣΖ:  

 «ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΓΗΑΜΟΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ Δ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΗ ΔΚΘΔΔΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ» 

ηελ Κέξθπξα ζήκεξα ηελ ..../…../2012, εκέξα ……… θαη ζην θαηάζηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, 

Αιπθέο Πνηακνχ, Σ.Κ. 491.00, νη ππνγξαθφκελνη : 

1) Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ ΠΤΡΗΓΩΝ  ΠΤΡΟΤ, ν νπνίνο 

ελεξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. ........................ 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, πνπ εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ απφ 

................................ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηε «Μεηαθνξά θαη δηακνλή πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη 

ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθδειψζεηο θαη εθζέζεηο εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ», πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. 

«ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 2007-2013» (θσδ. ΜΗS 398186), 

πξνυπνινγηδνκέλεο αμίαο …………………………… (€ ……………..) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

θαη 2) Ο θ. ………………….. ηνπ ……………….. θάηνηθνο ………………, θάηνρνο ηνπ ππ’ αξηζκ. 

…………………… …..Γ.Α.Σ., εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ………………………………………ζπλνκνινγνχλ θαη 

απνδέρνληαη ηα παξαθάησ : 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν θαη απηφο αλαιακβάλεη 

ηελ πξνκήζεηα ………………………………………………………………, αμίαο ...... επξψ (€ ......) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  

Μεηαθνξά θαη δηακνλή πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθδειψζεηο 

θαη εθζέζεηο εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ , πνζνχ……… ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

Άξζξν 2ν Πεξηγξαθή - Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη πεξηιεπηηθά είλαη νη εμήο: 

 Ζ παξνρή ππεξεζίαο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, πξνθεηκέλνπ 

γηα ηε ζηειέρσζε ησλ πεξηπηέξσλ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη αιιά θαη ε κεηαθίλεζε θαη 

δηακνλή ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζε εθδειψζεηο πνπ πξνγξακκαηίδεη ε ΠΗΝ ζηηο θαηά ηφπν εθζέζεηο αιιά θαη ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπξαμε εθζέζεσλ ή φρη.  

Ζ παξνρή ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ εηζηηεξίσλ φισλ ησλ µεηαθνξηθψλ µέζσλ ζε Διιάδα 

θαη εμσηεξηθφ, ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ δηαµνλήο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, η ε λ  ε λνηθίαζε απηνθηλήησλ θαη 

ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, θαζψο θαη η ε παξνρή ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 
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Άξζξν 3ν 

Ζ ζχκβαζε αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη κεηά απφ επηά (7) κήλεο, θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηηο 

31.12.2013. 

Άξζξν 4ν  

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

(Π.Γ.Δ). Οη δαπάλεο ηνπ έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε Κσδηθφ Έξγνπ 

2012ΔΠ02280029 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νεζηψλ. 

Ζ θαηαβνιή θαη εμφθιεζε ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηεο Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε επηηαγή εκέξαο κεηά ηελ παξνρή 

ηεο αλαηηζέκελεο ππεξεζίαο, ηελ παξάδνζή ησλ ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ απηήο εγγξάθσλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ, θαη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ νξηζζείζα κε ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ε νπνία έρεη νξηζηεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε ΔΤΡΩ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.  

Οη λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

Άξζξν 6ν 

Ο πξνκεζεπηήο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ παξαηαζέληνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

Ο πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζηελ Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, 

εγγπεηηθή επηζηνιή χςνπο ……….....……….. € (Νν …………….) γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζεο, ε 

νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, άιισο ζα επηβιεζνχλ νη 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 118/2007. 

Άξζξν 7ν 

Σα Γηθαζηήξηα ηεο Κέξθπξαο είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθδίθαζε θάζε ζρεηηθήο κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

δηαθνξάο.  

Αθνχ ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη ζπκβαιιφκελνη ηα αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε (3) ηξία 

φκνηα πξσηφηππα, βεβαηψζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ θαη έιαβε έθαζηνο απφ έλα πξσηφηππν θαη ην ηξίην 

παξακέλεη ζην Αξρείν. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ                                 ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ  

 
 
 
 
 

 


