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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

  

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 

Διαδίκτυο 

11/7/2016 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ημερομηνία Ανάρτησης στον 

ιστοχώρο του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

   11/7/2016 

 21/ 7 /2016 Πέμπτη 10:00 π.μ. 

 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 29, Τ.Κ. 10110, ΑΘΗΝΑ 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

20.161,29   ευρώ 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού:  

α) Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) και  

β) Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α). 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 

μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 

Π.Δ. 98/2012 (Α΄160) και ισχύει. 

2.  Του Π.Δ/τος 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας» (Α’ 180). 

3.  Τις με αριθμ. πρωτ.: 49223/13322/4-11-2015 (ΦΕΚ 2423 Β’) και 23095/Δ9.6014/23-5-2016 

(ΦΕΚ Β΄ 571/3-6-2016) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον 

Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους 

Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους 

προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.».     

4.  Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.  Του Π.Δ/τος 118/2007 (Α΄150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

6.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 «για την 

τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά 

τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», από 1η Ιανουαρίου 2010.    

7.  Του Ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».    
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8.  Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και 

την επ’ αυτού εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 2/91118/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους 

9.  Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες Διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10.  Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α 28-6-

2014).  

11.  Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

12.  Το άρθρου 22 παράγραφος 1 περίπτωση ΙΒ του Ν. 2859/2000  (Α΄248) «Κώδικας 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ.1 του άρθρ. 19 του 

Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α). 

13.  Της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών  

στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. 

14.  Τις με αριθμ. πρωτ.:2982/Δ9.812/22.01.2016 και 2983/813/2016 και 29110/Δ9.7664 

αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών». 

15.  Την με αριθμ. πρωτ.: 24402/2.3.2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 0348/8 Κωδικός MIS 2016ΣΕ03480000 του έργου «Καταγραφή 

καλών πρακτικών του Νορβηγικού Συστήματος Κοινωνικής Ένταξης».  

16.  Το με αριθμ. Πρωτ. 30452/1634/4.07.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής με θέμα  «Συμβασιοποίηση Σεμιναρίου και 

Συνεδρίου στην Αθήνα – ΧΜ ΕΟΧ». 

17.  Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών και υλικών για την διεξαγωγή του Σεμιναρίου και 

του Συνεδρίου με θέμα «Καταγραφή καλών πρακτικών του Νορβηγικού Συστήματος 

Κοινωνικής Ένταξης. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

1.  Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο «Διοργάνωση Σεμιναρίου 

και Συνεδρίου με θέμα ‘Καταγραφή καλών πρακτικών του Νορβηγικού Συστήματος 

Κοινωνικής Ένταξης» προϋπολογισθείσης δαπάνης 20.161,29 ευρώ, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

2.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, μετά από παρέλευση δέκα (10) ημερών 

από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στον ιστοχώρο του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.ypakp.gr.), ήτοι την 21/7/2016, ημέρα Πέμπτη δημόσια και 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Προχείρων Διαγωνισμών, η οποία έχει ορισθεί με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, στο επί της οδού Σταδίου 29, Αθήνα, κτίριο του Υπουργείου.  

3.   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007,  το αργότερο μέχρι την 20/7/2016, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 15:00, στο Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο), Σταδίου 29, 1ος όροφος, 

Αθήνα, Τ.Κ. 10110 Αθήνα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες 

και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα. Σημειώνεται ότι το 

σύνολο της προσφοράς,  δηλαδή η Αίτηση, τα δικαιολογητικά, η Τεχνική και η 

Οικονομική Προσφορά, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα,  

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier στην 

ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο 

και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερομένη ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ταχυδρομικής 

αποστολής τους επιστρέφονται. Η αποσφράγιση  των  προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, 

μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.        
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 Προσοχή, η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. 

 

 Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

4.  Οι υποβαλλόμενες εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν 

τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών κατά 

ανώτατο όριο.          

Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω οριζομένης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Φυσικά πρόσωπα : Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί 

β. Νομικά πρόσωπα : ημεδαπά ή αλλοδαπά 

γ. Συνεταιρισμοί 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

ε. Κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση προμηθευτών υποχρεούται 

να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

6.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με :  

α. Τις κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. 

β. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη ( ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’ έως & Ε’)  ως 

ακολούθως:     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ……………….. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’……………..  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’……………… ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) 

 
7.  Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του 

διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 

ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 και αυτές παρέχονται το 

αργότερο τρεις (3)  ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 
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περίπτωση που ζητούνται γραπτώς από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω 

συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) εργασίμων 

ημερών, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να 

έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π. Δ/τος 

(άρθρο 10 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). Αιτήματα παροχής πληροφοριών που 

υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν εξετάζονται. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση 

Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Τμήμα Προμηθειών. Οι διευκρινίσεις 

απαγορεύεται να τροποποιούν ουσιώδη όρο της προκήρυξης. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

Σε περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού οι ως άνω 

προθεσμίες μειώνονται στο ήμισυ. 

8.  Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα δημοσιευθεί και θα διατίθεται στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypakp.gr.  

9.  Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι 

ενδιαφερόμενοι να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 08.00 π.μ. έως 15.00 

μ.μ. από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κτίριο επί της οδού Σταδίου 29, 5ος όροφος, Αθήνα.  

10.  Οι παραλήπτες της προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 

στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε το Υπουργείο να έχει στη διάθεσή του πλήρη 

κατάλογο όσων παρέλαβαν την προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελαν να τους 

αποστείλουν τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

11.  Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις  

του Π.Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α). 

 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
2. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή 

Διοικητικής Υποστήριξης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

3. Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας & 
Τεχνικών Έργων  
Τμήμα Α 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ανήκει στη διακήρυξη: αριθμ.  17/2016  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, για το 
έργο «Διοργάνωση Σεμιναρίου και Συνεδρίου με θέμα 
‘Καταγραφή καλών πρακτικών του Νορβηγικού 
Συστήματος Κοινωνικής Ένταξης’» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 
μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων διακοσίων 
εξήντα  ευρώ (20.161,29€), μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΣΑΕ 034/8, ΚΩΔ MIS 2016ΣΕ03480000. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20.07. 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Πρωτόκολλο – 1ος όροφος) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
– ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

21.07.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Ανήκει στην διακήρυξη: 17/2016 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι: 

Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η 

οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τον συνολικό προϋπολογισμό, ήτοι δεν μπορεί να υπερβεί 

το ποσό των 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός αφορά 

την παροχή υπηρεσιών και υλικών για το έργο «Διοργάνωση Σεμιναρίου και Συνεδρίου 

με θέμα ‘Καταγραφή καλών πρακτικών του Νορβηγικού Συστήματος Κοινωνικής 

Ένταξης’». 

 
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να  προσφέρουν μια (1) πλήρη λύση. 

Προσφορές στις οποίες θα προτείνονται εναλλακτικές λύσεις θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                  

1.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

        α. Φυσικά πρόσωπα :Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί 

        β. Νομικά πρόσωπα : ημεδαπά ή αλλοδαπά 

        γ. Συνεταιρισμοί 

        δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

        ε. Κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους 

της Ε.Ε., ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη 

ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Σημειώνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση στο Διαγωνισμό 

δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζομένων. 

 

              

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

2.1  Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 στην Ελληνική  γλώσσα, ή σε επικυρωμένη μετάφραση 

στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα και 

να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.. 

Επιπλέον θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής. Η αρμόδια Επιτροπή 

κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. και γενικά θα 

επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα 

γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, 

σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.  

2.2  Ισχύς προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών.  

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πριν από τη λήξη της, για 

εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες κατά ανώτατο όριο. Μετά την παράταση του 

παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κρίνει, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του 
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διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, 

μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την 

πάροδο του ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης της προσφορά τους, είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους.   

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την 

λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Επισημαίνεται ότι: 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 Η χρονική διάρκεια της Υπηρεσίας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης 

αποτελεί απαράβατο όρο και η διαφοροποίησή της συνεπάγεται την απόρριψη της 

προσφοράς. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 

όργανο. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας Υπηρεσίας.  

2.3  Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

απαραίτητα ευκρινώς:   

    2.3.1  Η λέξη   ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

    2.3.2   Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 

(Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση 

Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων-Τμήμα Προμηθειών). 

    2.3.3   Ο αριθμός της διακήρυξης. 
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    2.3.4   Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

    2.3.5   ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 

για το έργο «Διοργάνωση Σεμιναρίου και Συνεδρίου με θέμα ‘Καταγραφή καλών 

πρακτικών του Νορβηγικού Συστήματος Κοινωνικής Ένταξης’». 

    2.3.6   Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2.4 Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

     2.4.1 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς περιέχει τρεις ανεξάρτητους 

σφραγισμένους φακέλους: 

(α) Φάκελος « Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) Φάκελος «Οικονομική Προσφορά».  

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 

φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του 

διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου και θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα, ήτοι: ένα 

(1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 

 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν 

και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 

ενδείξεις  του κυρίως φακέλου. 

 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,  λόγω 

του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως  φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν  τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, 

τεχνικών φυλλαδίων  κ.λπ.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το 

τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να 

συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε  

εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα 

συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55 κ.ο.κ.). 

 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 
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έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών 

την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύνανται να  λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερομένου. 

 Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών. 

2.4.2 Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και  

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον (α) Φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ/τος 

118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  

1. Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει αίτηση 

συμμετοχής στον διαγωνισμό, με τη μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην 

οποία αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

φαξ κλπ.) καθώς και πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του, αν είναι 

νομικό πρόσωπο.  

Η αίτηση υπογράφεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου (αν ο 

υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο) και σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας, από τον κοινό 

εκπρόσωπο που ορίζεται από τα μέλη της ή από τους εκπροσώπους όλων των μελών.  

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και  στην οποία 

πρέπει να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες: 

α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6 του  Π.Δ/τος 118/2007, 

ήτοι  

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 351 της 29.1.98, σελ. 1), 

ΑΔΑ: Ω048465Θ1Ω-Ε89

16PROC004751591 2016-07-11



16 

 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EEL 358 της 31.12.98, σελ. 2), 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη  

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EEL 166 της 28.6.1991,  σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EEL 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 

173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 

v) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

vi) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

vii)  

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση περί μη 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α του 

προαναφερθέντος Π.Δ. υποβάλλουν : 

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου  οι νόμιμοι  εκπρόσωποί  του. 

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α, 

υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του 

εδ.1.6.2.α. του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην 

Ένωση ή Κοινοπραξία. 

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του  

άρθρου 6  του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  

δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία.   

γ. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου  

6  του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.Δ. 

2190/1920, όπως  εκάστοτε   ισχύει,  ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

εκκαθάρισης  του  ανωτέρω  νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).   

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής  

ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 

καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις  τους. 

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 

περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).   

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 

του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

στ. Δεν  έχουν νομικούς περιορισμούς και δεν έχει επιβληθεί στον Προμηθευτή ποινή  

αποκλεισμού του από διαγωνισμούς, με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.  118/07, κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ζ. Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, από τα 

οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση και 

που απαιτούνται για την κατακύρωση της σύμβασης,  σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20  του ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος.  

η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
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θ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που απορρέει από οποιαδήποτε  

απόφαση την Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης η ακύρωσης του 

διαγωνισμού 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 φυσικού ή νομικού προσώπου ότι δεσμεύεται σε 

περίπτωση ανάθεσης σε αυτούς του έργου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα 

με την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά και τη σύμβαση.  

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   

αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  

τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.).  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  

προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  

νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό αναλόγως με 

τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

6. Αντίγραφο της νόμιμης άδειας λειτουργείας της επιχείρησης 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 

7. Άλλα Δικαιολογητικά 

Επίσης πρέπει να υποβληθούν από όλους τους υποψηφίους, επί ποινή αποκλεισμού και 

ανεξαιρέτως κατηγορίας κατά τα ανωτέρω, με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

7.1 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι: 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 

οποίας έλαβε γνώση. 

 αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης , 

 δεν έχουν καταστεί ποτέ υπεύθυνοι ιδιαίτερα σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από αναθέτουσες αρχές , σχετικά 

με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους, 

 δεν  αποκλείσθηκαν   τελεσίδικα  από  Δημόσια  Υπηρεσία   ή   Ν.Π.Δ.Δ,   γιατί  
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δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, 

 διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κλπ.), που 

κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

 

7.2 Οι προσφέροντες - Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π.) οφείλουν να καταθέσουν 

έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Ν.Π., στην οποία ειδικότερα: 

Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

    

     Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων πρέπει:  

 να εγκρίνεται η συμμετοχή του Φορέα στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τους 

λοιπούς Φορείς-μέλη της  Ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε ενός στον 

προϋπολογισμό του έργου. 

 Παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα η εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα 

τα απαιτούμενα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  και  την προσφορά, καθώς  και  

να καταθέσει ή να καταθέσουν την προσφορά και να παραστεί ή να παραστούν 

στην αποσφράγιση της σε όλα τα στάδια της. 

 Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης, ένας Φορέας ως συντονιστής της  

Ένωσης και εξουσιοδοτημένος αρμόδιος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης. 

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

πρέπει να κατατεθούν για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες στην Ένωση. 

 

Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των προαναφερόμενων ανωτέρω 

δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική της συμμετοχής και η μη έγκαιρη και 

προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών αυτών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

από το διαγωνισμό. 
 

7.3 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την 

ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται 

να  λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. 

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του  

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερομένου. 

 

2.5  ΤEΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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    - Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα φέρει τις  ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

    Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Κεφάλαιο Δ΄ της Διακήρυξης. 

 

Γενικές επισημάνσεις: 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση 

ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 

γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει 

τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και 

Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την 

Προσφορά του.  

Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται. 

Ομοίως απορρίπτεται και προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

 

2.6  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα 

φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 Στην Οικονομική Προσφορά, επί ποινή απορρίψεως, αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος 

πληρωμής, ως εξής:  

   

  Α)  ΤΙΜΕΣ  

       1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

      2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

      3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 
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σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

    4. Κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί 

υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

     6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Β) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Ανάδοχο προμηθευτή θα γίνεται μετά την 

τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή 

παραλαβής του έργου.  

2. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 

νόμιμων παραστατικών κάθε φορά, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο 

όνομα του Αναδόχου και σε βάρος της ΣΑΕ 034/8, ΚΩΔ MIS 2016SE03480000. 

Tο σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

παρούσας προκήρυξης.  

4. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων. 

5. Το συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό και δεν θα υπόκεινται σε καμία 

αναθεώρηση  ή μεταβολή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.  

6. Η δαπάνη μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

7. Η παραγγελία των ειδών προς τον Ανάδοχο θα διενεργείται μόνο εγγράφως από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο δε έγγραφο της παραγγελίας θα αναγράφονται αναλυτικά οι 

ποσότητες των προς παραγγελία ειδών.  

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρήσει στην πληρωμή του Αναδόχου εάν η προμήθεια 

του δεν έχει παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παράδοσης και Παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 . ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

     Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

-  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή. 

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, 

ως εκπρόθεσμες. 

- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

3.2 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται όλα 

τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο, από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και 

ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Μονογράφονται από την Επιτροπή η τεχνική 

προσφορά κατά φύλλο και στη συνέχεια ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς κατά 

φύλλο.  

                                      

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή.  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις 

προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες που 

περιγράφονται στη συνέχεια: 

 

4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό 

στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης, καταχωρεί τις προσφορές 

ΑΔΑ: Ω048465Θ1Ω-Ε89

16PROC004751591 2016-07-11



23 

 

στον τελικό συγκριτικό πίνακα. Έπειτα προχωρά στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών. Για την οικονομική αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. Στην 

περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο 

ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει 

από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνει ως ανάδοχο, τον πρώτο σε κατάταξη υποψήφιο.  

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει 

στη Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων-Τμήμα Προμηθειών. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προχείρων 

Διαγωνισμών.  

Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή  αντιφατικές 

ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Παρεκκλίσεις από τις τεχνικοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι 

δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές. 

 

4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Μετά την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση,  ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 

αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να 

υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, τα εξής 

έγγραφα και δικαιολογητικά:  

 

1.  Οι  Έλληνες  πολίτες : 

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική  απόφαση,  

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του Π.Δ/τος 60/2007, ήτοι  
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- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 

 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   

τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 

(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας. 

iii) το/τα προβλεπόμενα από τον Αγορανομικό Κώδικα αδίκημα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

 

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό  πιστοποιητικό. 
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δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

2.  Οι  αλλοδαποί :  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  

ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για κάποιο από τα 

αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  4.1. 

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους.  

 δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου   ή  σε  

ισοδύναμες  επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 

εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της  ως  άνω  έγγραφης  

ειδοποίησης.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η τυχόν έλλειψη δικαιολογητικού δεν 

συμπληρώνεται και η προσφορά  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

 3. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά :   

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1. και 4.1. αντίστοιχα. 

- Θεωρημένο καταστατικό, τροποποιήσεις του και ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση, 

καθώς και ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιριών που επιβάλλεται). 
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- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και  

Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  

και σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από  την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα) 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  Υπηρεσία της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών  

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο 

τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης. 

 

4.  Οι  συνεταιρισμοί :  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης  ειδοποίησης, ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  

διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί  με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου  4.1.  

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 4.1. εφόσον πρόκειται για 

ημεδαπούς  συνεταιρισμούς και  των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 4..2, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης  β΄ της 

παραγράφου  4..3. 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα. 

 

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

Ένωση. 

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά  

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της 

ένωσης προμηθευτών.  

Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 

προσφορά. 

Η ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να: 

ί) αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης/κοινοπραξίας για 

συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην ένωση/κοινοπραξία, 

ii) αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε 

μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο τρόπος  

συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου, 

iii) δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το 

συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας. 

       Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

          Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 

κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 

αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

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

αντικατάσταση. 

     Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης. 

                                                                                                                                           

Σημειώνεται ειδικά: 
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1. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε  αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του άρθρου 6, δύναται  να αντικατασταθούν από  ένορκη βεβαίωση του 

υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου  της  χώρας  εγκατάστασης ή εφόσον δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 

βεβαίωση, δύναται αυτή  να αντικατασταθεί με  υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου  της  χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

συμμετέχων.  

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω  νομικές καταστάσεις. 

2. Όλα  τα  προαναφερόμενα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και   έγγραφα  πρέπει να 

είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του 

υποψηφίου και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

3. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν  στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα 

στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν.  

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των 

εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση.  

Η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στη Διεύθυνση  

Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων-Τμήμα Προμηθειών. Η Διεύθυνση 

αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιεί στους υποψηφίους  την απόφασή της 

για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Όταν ο προσφέρων, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίσει εγκαίρως 

και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται 
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ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή  περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και προ της υπογραφής της Συμβάσεως, θα 

διενεργηθεί έλεγχος από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την ακρίβεια των 

δηλωθέντων (στην προσφορά του επιλεγέντος). Στην περίπτωση που διαπιστωθούν 

αποκλίσεις, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να μην 

προχωρήσει στην υπογραφή της συμβάσεως με τον επιλεγέντα. Στην περίπτωση αυτή το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται (αλλά 

δεν υποχρεούται) να προχωρήσει στη σύναψη της συμβάσεως με τον δεύτερο κατά σειράν 

βαθμολογίας υποψήφιο (υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του δεν παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τη Διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

5.1  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 157 

του Ν. 4281/2014, διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ε.Ε., οπότε και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

5.1.1  Προ της υπογραφής της σύμβασης, ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει, ως εγγύηση για την καλή 

εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής 
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συμβατικής αξίας των εργασιών, χωρίς το Φ.Π.Α., η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της 

σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους.    

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της 

σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά  δύο (2) μήνες. 

5.1.2  Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 

τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου και θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται 

και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.  

5.1.3 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών οικονοµικών φορέων που έλαβαν µέρος στο 

διαγωνισμό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

5.1.4  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.157 του Ν. 4281/2014. 

5.1.5 Οι τίτλοι εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται 

δεκτοί στο διαγωνισμό ως εγγύηση συμμετοχής στην ονομαστική τους αξία.  

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 6 . ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της προκήρυξης, της νομιμότητας του διαγωνισμού ή της 

συμμετοχής σε αυτόν, υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 

από το Ν. 2286/95 και το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. 

Αναφορικά με τις διοικητικές προσφυγές, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ 

118/2007 (ΦΕΚ 150/Α), το οποίο συμπεριλαμβάνει και τη δυνατότητα άσκησης ένδικων 

βοηθημάτων. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 του Π.Δ. 

118/2007, το παράβολο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1.000 €, ούτε μεγαλύτερο από 

5.000 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7.1 Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, 

γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές. 

 

7.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως 

απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των 

προσφορών. 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

5. Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής 

και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

7. Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, με έκπτωση μεγαλύτερη 

του  10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς  Φ.Π.Α.) που αναφέρεται στην παρούσα 
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Διακήρυξη, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 

Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή της 

ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, οι προσφερόμενες τιμές 

κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

8. Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις 

διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου επιβάλλεται απόρριψη της προσφοράς. 

10. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

επιφυλάσσεται του δικαιώματος  να  απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο 

διαγωνισμός, προσφορά  διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 Σε  περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των  προσφορών προκύψουν απορρίψεις 

τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο  οποίο 

τεκμηριώνει την απόρριψη. 

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, 

Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του  

Διαγωνισμού. 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  

επιφυλάσσεται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία να 

ακυρώσει, να αναβάλλει ή να μην κατακυρώσει τον παρόντα διαγωνισμό σε κανένα 

προσφέροντα χωρίς εκ τούτου να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των  

προσφερόντων.  

 

7.3  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

       Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή  

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του 

ιδίου Π.Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον 

προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 

από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του Π. Δ/τος 118/2007 ή ο 

υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 

2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και 

ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π. Δ/τος 118/2007, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 

εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 

συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών 

και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ως άνω Π. Δ/τος 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8.1 Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία αξιολόγησης 

Τεχνικών Προσφορών και Οικονοµικών Προσφορών.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του Διαγωνισμού διαβιβάζει το τελικό Πρακτικό της περί 

κατακύρωσης του διαγωνισµού στην αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και 

Τεχνικών Έργων–Τμήμα Προμηθειών σε τρία (3) όμοια αντίτυπα. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού και της επιλογής του αναδόχου γίνεται με απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία 

ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο.  

8.2  Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει τα εξής: 

Α)  Κατακύρωση της ανάθεσης με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

Β) Την επιλογή του αναδόχου κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι  οι 

προσφέροντες, σε  περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών.  

Γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή  

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

Ε) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό 

στοιχεία ΙΙ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 
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ΣΤ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της περ. ζ του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
         Στον προμηθευτή που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποστέλλεται 

σχετική έγγραφη ανακοίνωση, με απόδειξη, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% 

της κατακυρωθείσης προσφοράς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτήν ο Φ.Π.Α, η οποία 

θα παρακρατηθεί μέχρι τη λήξη της σύμβασης, καθώς και τυχόν άλλα δικαιολογητικά. 

       Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.      

       Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και προ της υπογραφής της Συμβάσεως, θα 

διενεργηθεί έλεγχος από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την ακρίβεια των 

δηλωθέντων (στην προσφορά του επιλεγέντος). Στην περίπτωση που διαπιστωθούν 

αποκλίσεις, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να μην προχωρήσει στην 

υπογραφή της συμβάσεως με τον επιλεγέντα. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να 

προχωρήσει στη σύναψη της συμβάσεως με τον δεύτερο κατά σειράν βαθμολογίας υποψήφιο 

(υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τη Διακήρυξη). 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης του έργου.  

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

Επίσης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει το 

δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς 
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τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, χωρίς να 

καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση.  

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

σύµβαση (µε Φ.Π.Α.). 

 
ΑΡΘΡΟ 11.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

        Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υποχρεωτικά δε 

καλείται προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, και του 

επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω  κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 

β) Ανάθεση της προμήθειας  σε βάρος του έκπτωτου είτε από τους  υπόλοιπους 

συμμετέχοντες που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με επανάληψη του   διαγωνισμού 

είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή  το  τυχόν  διαφέρον  

που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των 

προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95.  

 
ΑΡΘΡΟ 12  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 

νόμιμων παραστατικών κάθε φορά, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο 

όνομα του Αναδόχου και σε βάρος της ΣΑΕ 034/8 ΚΩΔ. MIS 2016ΣΕ03480000. 

2. Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

παρούσας προκήρυξης.  

3. Κατά την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 

όπως ισχύει, παρακράτηση φόρου 0,10% επί της αξίας προ ΦΠΑ.  

4. Το συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό και δεν θα υπόκεινται σε καμία 

αναθεώρηση μεταβολή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.  

5. Κρατήσεις 0,10% επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ κατά την πρώτη πληρωμή (Ν. 4013/2011). 
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6. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν τα  όσα αναφέρονται 

στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Ανήκει στη διακήρυξη: αριθμ.   17/2016 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός T.K. fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
………………     ΕΥΡΩ. …………………… 
Προς 
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
       & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
       Σταδίου 29, 10110 Αθήνα  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ   ………………… (και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 
εταιρείας ……………………………………….. 
…………………………………………………………. 
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που 
υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια 
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 
………...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά 
ισχύ. 
 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 
 
                                                        ( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
Ανήκει στη διακήρυξη: αριθμ.  17/2016 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ 

 

 

Α. Διήμερο Σεμινάριο 

 

Διάρκεια 
σεμιναρίου: 

2 μέρες, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2016 

Ωράριο διεξαγωγής 
σεμιναρίου: 

9:00 – 15:00 

 

Τοποθεσία 
διεξαγωγής 
σεμιναρίου: 

1η μέρα σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, Αθήνα 

2η μέρα επίσκεψη σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου, 
Αθήνα (τοπικό υποκατάστημα ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ) 

Συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων: 

15 άτομα (έως 4: 2 στελέχη από το Νορβηγικό 
Υπουργείο Εργασίας και 2 στελέχη από  Νορβηγικό 
Ερευνητικό φορέα, 6 εισηγητές, από Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εργασίας,, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης την πρώτη μέρα, 3 
εισηγητές από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης τη δεύτερη μέρα, 2 οργανωτές, 1 
διερμηνέας) 

Αεροπορικά 
Εισιτήρια από και 
προς Νορβηγία:  

Έως 4 άτομα (οικονομική θέση) 

Ημερομηνίες 
ταξιδιών: 

Αναχώρηση από Όσλο 18 Σεπτεμβρίου 2016 ή άλλη 
κοντινή ημερομηνία μετά από συνεννόηση με τους 
επισκέπτες. 

Επιστροφή 21 Σεπτεμβρίου 2016 ή άλλη κοντινή 
ημερομηνία  

Μετακινήσεις από 
και προς το 
αεροδρόμιο: 

Έως 4 άτομα  

Διανυκτερεύσεις:  Έως τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό 
ξενοδοχείο του Δήμου Αθηναίων με πρωινό, σε 
μονόκλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο  

Κόστος 
διανυκτερεύσεων:  

Έως 160 ευρώ ανά διανυκτέρευση (σύνολο με 
φόρους) σύμφωνα με την παράγραφο Δ, 
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υποπαράγραφο Δ9, του άρθρου 19 του Ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94 Α)   

Διερμηνεία: Παροχή διερμηνείας για τις ημέρες 19 και 20 
Σεπτεμβρίου και ώρες 9:00 – 15:00 (Ελληνικά – 
Αγγλικά) από έμπειρο σε θέματα κοινωνικής 
ένταξης και πρόνοιας διερμηνέα.   

Διάλειμμα για 
καφέ και ελαφρύ 
γεύμα για 19/9/16: 

- Καφέδες και συνοδευτικά για 15 άτομα 

– ελαφρύ γεύμα για 15 άτομα  

  

Διάλειμμα για 
καφέ και ελαφρύ 
γεύμα για 20/9/16: 

Καφέδες και συνοδευτικά για 10 άτομα 

– ελαφρύ γεύμα για 10 άτομα  

 

Δείπνο εργασίας: 17:30 – Δείπνο σε κεντρικό εστιατόρια της Αθήνας 
για 6-8 άτομα 

  

Β. Συνέδριο / Αθήνα 

  

Διάρκεια 
Συνεδρίου: 

1 ημέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 

Ωράριο διεξαγωγής 
Συνεδρίου: 

9:00 – 16:00 

 

Τοποθεσία 
διεξαγωγής 
Συνεδρίου: 

Κεντρικό Ξενοδοχείο Αθηνών 

Συνολικός αριθμός 
συμμετεχόντων: 

130 άτομα 

Αεροπορικά 
Εισιτήρια από και 
προς Νορβηγία:  

2 άτομα (οικονομική θέση) 

Ημερομηνίες 
ταξιδιών: 

Αναχώρηση από Όσλο 23 Οκτωβρίου 2016 ή άλλη 
κοντινή ημερομηνία μετά από συνεννόηση με τους 
επισκέπτες. 

Επιστροφή 25 Οκτωβρίου 2016 ή άλλη κοντινή 
ημερομηνία μετά από συνεννόηση με τους 
επισκέπτες.  

Μετακινήσεις από 
και προς το 
αεροδρόμιο: 

2 άτομα  

Διανυκτερεύσεις:  Έως δύο (2) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 
του Δήμου Αθηναίων με πρωινό σε μονόκλινα 
δωμάτια  
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Κόστος 
διανυκτερεύσεων:  

Έως 160 ευρώ ανά διανυκτέρευση (σύνολο με 
φόρους) σύμφωνα με την παράγραφο Δ, 
υποπαράγραφο Δ9, του άρθρου 19 του Ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94 Α)   

Διερμηνεία: Παροχή διερμηνείας για την ημέρα και τις ώρες του 
Συνεδρίου (Ελληνικά – Αγγλικά) από έμπειρο σε 
θέματα κοινωνικής ένταξης και πρόνοιας 
διερμηνέα.   

Διάλειμμα για 
καφέ και ελαφρύ 
γεύμα: 

- Καφέδες και συνοδευτικά για 130 άτομα 

- Ελαφρύ γεύμα για 130 άτομα  

  

Άλλες παροχές: - Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (Μικροφωνικό – 
μεγαφωνικό σύστημα, προβολικός εξοπλισμός)  

- Γραμματειακή υποστήριξη (εγγραφές, λίστα 
συμμετεχόντων, πρακτικά συνεδρίου κτλ) 

- Συνεδριακό υλικό (φάκελος, μπλοκ, στυλό, 
προσκλήσεις , ημερήσια διάταξη) 

- Υλικό Δημοσιότητας (20 αφίσες, πτυσσόμενο stand 
δαπέδου με αφίσα, banner για την αίθουσα του 
συνεδρίου). 

- Υπηρεσίες δημοσιότητας του συνεδρίου. 

 

Σε κάθε περίπτωση ο συνεδριακός χώρος θα πρέπει 
να είναι προσβάσιμος στα Άτομα με Αναπηρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄ 

 

Ανήκει στην διακήρυξη: αριθ. 17/2016 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

                        

Στην Αθήνα, σήμερα την ..................... ημέρα ....................... του έτους 2016, μεταξύ:  

αφενός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

που εδρεύει στην οδό Σταδίου αρ. 29, T.K. 10110, Αθήνα με ΑΦΜ 099012257 φορολογικά 

υπαγόμενου στην ΔΟΥ Α’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αλέξανδρο 

Πουρνιά, ..................... και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η 

Αναθέτουσα Αρχή» και  

αφετέρου η  εταιρία με την επωνυμία «...................................», που εδρεύει στην 

........................, οδός ........................ αρ. ........., Τ.Κ. ..............., με ΑΦΜ ............................ 

φορολογικά υπαγόμενου στην ΔΟΥ .................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

κ..................., ................... και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 

Ανάδοχος»,  

 

Σε συνέχεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή με την αρ. Πρωτοκόλλου ............../........2016 Διακήρυξη Διαγωνισμού 

για το έργο  «...............................................» της Πράξης «.................................» και 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ. αριθμ. ......../2016  Απόφαση κατακύρωσης («η 

Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου 

«............................................», το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ .............. με αριθμό 

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

 

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
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ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο  

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών και υλικών για την Διοργάνωση 

Σεμιναρίου και Συνεδρίου με θέμα «Καταγραφή καλών πρακτικών του Νορβηγικού 

Συστήματος Κοινωνικής Ένταξης», όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη και εξειδικεύονται 

στην προσφορά του Αναδόχου. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου 

στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν 

ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η  προσφορά του Αναδόχου, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  Διάρκεια της Σύμβασης 

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των υλικών αφορά το διάστημα από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών για την 

διοργάνωση του σεμιναρίου και του συνεδρίου. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Υλοποιήθηκαν με επιτυχία το Σεμινάριο και το Συνέδριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ της Διακήρυξης 17/2016. 

β) Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής με τα οποία πιστοποιείται η οριστική 

και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Αμοιβή Αναδόχου-τρόπος πληρωμής-παραδοτέα  

1. Η παροχή των υπηρεσιών και οι παραδόσεις απαραίτητων υλικών θα γίνονται σύμφωνα 

με τις ανάγκες της διοργάνωσης και υλοποίησης του σεμιναρίου και του συνεδρίου όπως 

αυτά περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ της Διακήρυξης 17/2016. Ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος για την ποιοτική και άρτια υλοποίηση του σεμιναρίου και του συνεδρίου, καθώς 

και όλων των απαραίτητων ενεργειών που περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ της 

Διακήρυξης.  

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Ανάδοχος παραλείψει να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, η Υπηρεσία μπορεί να απευθυνθεί 

για την υλοποίησή τους από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά 
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μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη 

πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 

καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας ανεξάρτητα 

από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής της εκάστοτε 

Υπηρεσίας κατά του Αναδόχου για τον ίδιο λόγο.  

3. Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου δεν μπορεί να ξεπεράσει τις είκοσι χιλιάδες εκατόν 

εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (20.161,29), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η πληρωμή του Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του εκάστοτε παραδοτέου από την Επιτροπή Παραλαβής. 

4. Στην αμοιβή  περιλαμβάνονται και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την εκτέλεση της 

παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη 

αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά  των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως  

φορολογικών και άλλων  επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου καθώς 

και κάθε  κόστους, που απαιτείται για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή των 

υπηρεσιών.  

5. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

6. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση εταιρειών η καταβολή 

θα γίνεται σε κάθε μέλος της ένωσης  κατά το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν.  

7. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες 

διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

8. Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα 

Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 

λογαριασμό.  
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9. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα δύο παραδοτέα, ήτοι: 

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 Διήμερο Σεμινάριο: 2 μέρες, 

19 και 20 Σεπτεμβρίου 2016 

25.09.2016 

2 Συνέδριο, Αθήνα, 24 

Οκτωβρίου 2016 

31.10.2016 

 

  

10. Εντός 10 ημερών από την υποβολή κάθε Παραδοτέου η Επιτροπή Παραλαβής δύναται 

να κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις και υποδείξεις επί του Παραδοτέου, 

εφόσον υπάρχουν, άλλως εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφωθεί προς τις  παραπάνω εντός του ευλόγου χρόνου, που τάσσει προς τούτο η 

Επιτροπή παραλαβής.  Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα των 10 ημερών χωρίς 

να κοινοποιηθούν στο Ανάδοχο παρατηρήσεις επί των Παραδοτέων και χωρίς να εκδοθεί 

πρωτόκολλο παραλαβής, τότε το παραδοτέο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί  σιωπηρά, με τη 

ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 4. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

1. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της  παρούσας προσκόμισε ως εγγύηση για την τήρηση 

των όρων της, την με αριθμό ........ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας (ή 

του ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος)  ......, ποσού ............ 

ευρώ  με διάρκεια μέχρι .........  

2. Η Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 

Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, και εφόσον 

εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Υποχρεώσεις Αναδόχου  
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1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση 

σύμφωνα με τους όρους αυτής, της απόφασης κατακύρωσης, της διακήρυξης και της 

προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις της 

Αναθέτουσας Αρχής, να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση του έργου και να της παρέχει οποιεσδήποτε αναφορές και υπηρεσίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων.  

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, της Σύμβασης, των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή 

καθώς και των Δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτήν ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να 

εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της 

επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

6. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης 

7.  Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 

ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο 

Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος, μόνος αυτός, σε 

αποκατάστασή της. 

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 

ένωση/κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
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Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 

δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 

μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους.  Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην 

παραπάνω περίπτωση μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί 

να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου. 

10. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη νομιμότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο 

της σύμβασής του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση καταλογισμού 

ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία για πράξη που 

διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη 

σύμβασή του και εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή του Έργου, υποχρεούται ο 

Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την 

Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήρη αποζημίωση. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία 

για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Εμπιστευτικότητα  

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 
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2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή.  

3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον 

Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή 

βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των υπηρεσιών. 

4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 

μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς 

κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης  του έργου ή τεχνογνωσία του Αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Ποινικές Ρήτρες 

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης παραδοτέου, ενδιάμεσης φάσης   ή του συνόλου 

των υπηρεσιών από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του 

Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις (ρήτρες καθυστέρησης) σύμφωνα με τα παρακάτω:   

i. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα/ 

υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,5 

% του μέρους του συμβατικού τιμήματος, που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία 

/παραδοτέο χωρίς τον ΦΠΑ, εφόσον έχει προσδιοριστεί με την προσφορά του Αναδόχου, 

άλλως ποινική ρήτρα ύψους μέχρι 2.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 

ii. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται κατά τα παραπάνω, αν δεν ανακληθούν 

βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των τυχόν ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

2. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση οποιασδήποτε υπηρεσίας/παραδοτέου 

πάνω από  είκοσι ημέρες σε σχέση με τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο από αυτήν και από κάθε δικαίωμά του εξ αυτής για το σύνολο του Έργου. Το ίδιο 

δικαίωμα έχει η Αναθέτουσα Αρχή αν ο Ανάδοχος δεν  συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις 

και υποδείξεις της Επιτροπής παραλαβής εντός του ταχθέντος ευλόγου χρόνου κατά τις παρ. 

6 και 7 του άρθρου 9.  
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3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε ανωτέρα  βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Οι ρήτρες καθυστέρησης επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής κατόπιν 

εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής. 

5. Με ίδια ως άνω απόφαση κατόπιν της ίδιας εισήγησης ανακαλούνται οι ρήτρες 

καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν και 

περατωθούν στο σύνολό τους  μέσα στη συνολική προθεσμία. 

6. Οι ποινικές ρήτρες εισπράττονται με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή και 

με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή/και προκαταβολής. 

7. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.  

8. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί αλλοδαπούς που δεν είναι 

εφοδιασμένοι με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται τότε η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση που απασχολεί 

προσωπικό το οποίο είναι ανασφάλιστο. 

9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ 118/2007  

 

ΑΡΘΡΟ 8. Καταγγελία  

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να καταβάλλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον 

Ανάδοχο, και ιδίως  στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση,  

(β) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης 

εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, 

(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής,  

(δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή υπό ανάλογη 

κατάσταση, που προβλέπεται από το νόμο, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 

γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων. 
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(ε) εκδοθεί τελεσίδικη Απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

του επαγγέλματός του ή/και αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του 

άρθρου 43, παραγρ. 2 του Π.Δ. 60/2007. 

2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από το χρόνο 

κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, 

εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, 

εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 

παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της  σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από 

αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται 

για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,  

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία 

ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης 

φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι 

υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή 

έμμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 

υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για 

κάθε ζημία, που θα υποστεί από την πλημμελή παροχή των υπηρεσιών του. Αυτή η 

αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως 

προβλέπεται παραπάνω. 

5. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας και λύσης της 

σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας 

λήξης της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη ή μη υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του 

Αναδόχου. Στην παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς 

τον  Ανάδοχο  είναι η εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα έχουν 
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παραληφθεί ή θα παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, 

μέχρι και την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της 

σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής  η 

οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες προ της 

σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης. Στην παραπάνω περίπτωση ο Ανάδοχος  διατηρεί στο 

ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των παραδοτέων και 

υπηρεσιών που  οφείλει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης από την 

Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για οποιoδήποτε λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Έκπτωση Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση εφόσον δεν 

προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης, κατά τα παραπάνω καθώς και από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις υπηρεσίες μέσα 

στο συμβατικό χρόνο περιλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, που δόθηκαν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, η  Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 

Ανάδοχο αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τις Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες 

συνέπειες: 

Α. Καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης του Αναδόχου 

Β. Καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου ποσό ίσο με το 100% της αξίας του μέρους του 

έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν 

επηρεάζουν δυσμενώς την αξιοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή όλων των υπηρεσιών του 

έργου τότε το παραπάνω ποσοστό υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος 

του έργου. 

3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 

Α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και προσηκόντως 

με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής 

Β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση 

επιβάλλονται με απόφαση του  αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του 
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αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.  

 5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται 

η επιλεξιμότητα της σχετικής δαπάνης, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 

καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Ανωτέρα βία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 

επαρκώς. 

2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 

είκοσι (20) ημερών από  τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με 

την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  Τροποποίηση σύμβασης 

Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής  Παραλαβής εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό 

αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

2. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικά με την 

ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτή θα επιλύεται από τα καθ'  ύληv 

αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύμβαση σε 4 πρωτότυπα, από τα οποία 

κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από δύο και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
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