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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα 30/06/2014
Αρ. Πρωτ.: 31976

14PROC002136498 2014-06-30

Ταχ. Δ/νση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2014

: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες : Λύκου Δ.
Τηλέφωνο

: 210 6969242

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

Fax

: 210 6969239

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

E-mail

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:00 πμ

: d.lykou@prv.ypeka.gr

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Υ.ΠΕ.Κ.Α., Μεσογείων 119, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης
στον Ημερήσιο Τύπο
03-07-2014

Ημερομηνία δημοσίευσης
στο Φ.Ε.Κ.
04-07-2014

Συνολικός Προϋπολογισμός

159.900,00 €

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Φ.Ε.Κ.
19/Α΄/1988)
2. To Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ.
98/Α΄/2005),
3. Την υπ΄ αριθμ. 2876/7-10-2009 Πρωθυπουργική Απόφαση «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ.
2234/Β΄/2009)
4. Τον Κανονισμό 1251/2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσο αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
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5. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
(ΦΕΚ 112/Α΄2010), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του
Υπουργείου Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών» (ΦΕΚ 1291/Β/2010)
6. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
7. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.19/Α/95),
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2741/99 (ΦΕΚ Α’199)
8. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/2007) και ειδικότερα το
άρθρο 15,
9. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
(Φ.Ε.Κ. 64/Α/2007),
10.Το Ν. 2198/1994 άρθρο 24 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (Α΄43),
11.Το Ν. 3845/2010 άρθρο 4 «Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από
τα Κράτη-Μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Φ.Ε.Κ. 65/Α΄/2010) - Αλλαγή
Φ.Π.Α.: Εφαρμογή νέων συντελεστών από 1-7-2010,
12. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003)
13. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»” και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010),
14.Το Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄/2010)
15.Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/2010
16.Την με αριθμ. Οικ. 12123/25.2.2013 (ΦΕΚ499/Β΄/5.3.13) απόφαση περί «Εξουσιοδότησης υπογραφής
«με εντολή Υπουργού του Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς
καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών
Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
17.Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών περί
καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες (Φ.Ε.Κ.
431/Β΄/1998)
18.Τον Ν. 4013/15-09-2011 άρθρο 4 παρ.3 «Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄204) όπως συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ.
2/55469/0026/10.6.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής
(αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού 43942/24.7.2013)
19.Το άρθρο 21 του Ν.4111/2013 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις [...] και άλλες επείγουσες διατάξεις»
20.Το άρθρο 45 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03-12-2007) "Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
21.Το Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/13), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και
4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές
22.Την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 116/Α/11) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
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23.Το άρθρο 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με
κλήρωση» του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α/11) συμπληρωματικά με την παράγραφο ιδ του άρθρου 12 του Ν.
3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/08)
24.Την αριθμ. 47022/12-08-2013 απόφαση (ΦΕΚ 2140/Β/30-08-2013) περί αναδιάρθρωσης της Γεν.
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ
25.Το έργο 2012ΣΜ07580003 της ΣΑΜ 075/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό
το ποσό των 159.900,00€
26.Την υπ΄ αριθμ. 119431/16-5-2012 Πράξη Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Εκπόνηση Μελετών για την
Κλιματική Αλλαγή», με κωδικό ΜΙS 376172, το από 14-5-2012 Τεχνικό Δελτίο όπως αυτό αναθεωρήθηκε
με την με αριθμ. 106576/8-7-2013 Απόφαση Τροποποίησης Πράξης Ένταξης του ΕΠΠΕΡΑΑ και το από 165-2012 Σύμφωνο Αποδοχής που τη συνοδεύει και την υπ’ αριθμ. οικ. 113224/18.12.2013 2η
τροποποίηση της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
27.Το γεγονός ότι το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το Διαρθρωτικό Ταμείο
ΕΤΠΑ
28.Το υπ ΄αριθμ. 163210/18-06-2014 αίτημα της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος / Δ/νση ΕΑΡΘ/ Γραφείο
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
29. Το υπ άριθμ.127343/27-06-2014 έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη.
30. Την υπ΄ αριθμ. 31928/30-06-2014 απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών του Υποέργου 1: «ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», που υλοποιείται στο πλαίσιο
του έργου «Εκπόνηση Μελετών για την Κλιματική Αλλαγή» .
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 159.900,00 € (εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%) και βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Δημοσίων
Επενδύσεων, Έργο 2012ΣΜ07580003 της ΣΑΜ 075/8. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 06
«Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013».
Ο διαγωνισμός θα γίνει σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης.
Επίσης θα δημοσιευθεί και στον ελληνικό τύπο και θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
του Διαδικτύου στη διεύθυνση http: www.ypeka.gr .
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο
Μέρος Β΄ της διακήρυξης. Η ισχύς των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι επτά (7) μήνες από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο
ισχύος μικρότερο της παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης η οποία
περιλαμβάνει το Μέρος Α΄: Αντικείμενο του Έργου του διαγωνισμού, το Μέρος Β΄: Γενικοί όροι του
Διαγωνισμού και το Μέρος Γ΄: Παραρτήματα.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία
μας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΕΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα
3. Γρ. Γεν. Δ/ντη Περιβάλλοντος
4. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
6. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
7. Τ.Ε.Ε.
Νίκης 4, 10248 ΑΘΗΝΑ
8 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
Ξενοφώντος 5, 10577 ΑΘΗΝΑ
9. Γενική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος
Σταδίου 39, 10559 ΑΘΗΝΑ
10. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671 Αθήνα
11. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
Παράρτημα Αν. Στερεάς
Διδότου 26 ΤΚ 10680 Αθήνα
12. Υ.Π.Ε.K.A., Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ./ Γραφείο Γ.Ε.Δ.Ε.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
- Δ. Λύκου
- Χρον. Αρχείο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλ.
Fax
Ε-mail

:
:
:
:
:
:

Μεσογείων 119
10192 Αθήνα
Δ. Λύκου
210 6969242
210 6969239
d.lykou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
του Υποέργου 1:

«ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
του έργου
«Εκπόνηση Μελετών για την Κλιματική Αλλαγή»
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Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Υποέργο 1: «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
159.900,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ - Έργο 2012ΣΜ0758003
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

04-08-2014 ΩΡΑ 10:00 πμ
Υ.ΠΕ.Κ.Α, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Μεσογείων
119 , (2ος όροφος, γρ. 237)
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1. Προοίμιο
Οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος γίνονται όλο και περισσότερο αισθητές στην Ευρώπη και
παγκοσμίως. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη, επί του παρόντος υψηλότερη κατά 0,8 °C περίπου σε
σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, εξακολουθεί να αυξάνεται. Συγχρόνως μεταβάλλονται
ορισμένες φυσικές διεργασίες, αλλάζει η τυπολογία των υετών, λιώνουν παγετώνες, ανεβαίνει η στάθμη
της θάλασσας.
Ανεξαρτήτως των σεναρίων που διατυπώνονται για την πλανητική υπερθέρμανση και της επιτυχίας που θα
σημειώσουν οι προσπάθειες μετριασμού, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα αυξηθούν κατά τις
επόμενες δεκαετίες, λόγω της καθυστερημένης επίπτωσης των παλαιότερων και των σημερινών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, η μόνη μας επιλογή είναι η λήψη μέτρων προσαρμογής για την
αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του οικονομικού,
περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους τους.
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με τη «Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή» (COM2013/216), την τελευταία δεκαετία (2002-2011) η θερμοκρασία της χερσαίας
έκτασης της Ευρώπης έχει διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε επίπεδα υψηλότερα κατά 1,3 °C από τα
προβιομηχανικά, γεγονός που σημαίνει ότι η αύξηση στην Ευρώπη ήταν ταχύτερη από τον παγκόσμιο μέσο
όρο. Επίσης έχουν αυξηθεί ορισμένα ακραία καιρικά φαινόμενα, με συχνότερα κύματα καύσωνα, δασικές
πυρκαγιές και ξηρασία στη νότια και την κεντρική Ευρώπη. Οι επιπτώσεις ποικίλλουν αναλόγως των
κλιματικών, γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ωστόσο, ορισμένες περιφέρειες
κινδυνεύουν περισσότερο από άλλες, μεταξύ των οποίων είναι και η περιοχή της Μεσογείου.
Πολλοί τομείς της οικονομίας εξαρτώνται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες και βρίσκονται ήδη
αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η γεωργία, η δασοκομία, ο θερινός και ο
χειμερινός τουρισμός, οι υπηρεσίες υγείας και η αλιεία. Πλήττονται επίσης βασικές υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, όπως οι πάροχοι ενέργειας και νερού. Τα οικοσυστήματα και οι υπηρεσίες που αυτά παρέχουν
υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που επιταχύνει την υποβάθμιση της
βιοποικιλότητας και περιορίζει την ικανότητά τους να εξουδετερώνουν τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Οι
κλιματικές μεταβολές θα έχουν συνέπειες στη διαθεσιμότητα βασικών φυσικών πόρων (νερό, έδαφος), με
αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής σε ορισμένες
περιοχές. Παράλληλα, η πλανητική υπερθέρμανση μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες σε συγκεκριμένες
γεωγραφικές περιοχές και σε τομείς όπως η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, η ανάπτυξη των
δασών και της υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η μείωση της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται επίσης να διευρύνουν τις κοινωνικές διαφορές ανά την
ΕΕ, αλλά και εντός της χώρας, εάν δεν δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές ομάδες και τις περιφέρειες
που είναι περισσότερο εκτεθειμένες και βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση (π.χ. λόγω κακής υγείας,
χαμηλού εισοδήματος, έλλειψης κινητικότητας κ.λπ.).
Η ανάπτυξη προγραμμάτων αξιολόγησης των επιπτώσεων και δράσεων προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή συνιστά εθνική υποχρέωση, τόσο βάσει της Σύμβασης-Πλαισίου για τις Κλιματικές Αλλαγές
(UNFCCC), όσο και του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η Απόφαση 5/CP7 (COP-7, Μαρόκο, 2001) αναφέρεται
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αναλυτικά στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων προσαρμογής, ενώ πολλές σχετικές
αναφορές υπάρχουν και στο Σχέδιο Δράσης του Μπαλί (COP-13, 2007). Επίσης, το 2010 στο Cancun
(Μεξικό, COP-16) υιοθετήθηκε το Πλαίσιο σχετικά με την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Cancun
Adaptation Framework).
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει τη «Λευκή Βίβλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή
του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)147 τελικό/1.4.2009)», καθώς και
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
«An EU Strategy on adaptation to climate change, European Commission», Brussels, 16.4.2013, όπως επίσης
και ειδικότερα σχετικά κείμενα με σκοπό την υποβοήθηση των Κρατών – Μελών στη σύνταξη των εθνικών
στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Η Λευκή Βίβλος δίνει τις κατευθύνσεις για την ετοιμασία Εθνικών Στρατηγικών Προσαρμογής και την
υιοθέτηση μέτρων προσαρμογής. Οι περισσότερες πρωτοβουλίες προσαρμογής πρέπει να ληφθούν σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το πλαίσιο δράσης που προτείνει η Λευκή Βίβλος εστιάζεται στα
εξής:
• Την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής,
• Την εξέταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις κύριες πολιτικές της ΕΕ,
• Το συνδυασμό διαφόρων μέτρων πολιτικής για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, όπως τα
καινοτόμα μέτρα χρηματοδότησης,
• Την υποστήριξη ευρύτερων διεθνών πρωτοβουλιών για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος,
• Τη συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές κ.λπ.
Επίσης η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (COM (2013)216 final (Brussels, 164-2013), εστιάζεται στα εξής:
- Παροχή βοήθειας στις χώρες και στις πόλεις για να καταρτίσουν σχέδια προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, μέσω χρηματοδότησης ή άλλων μορφών στήριξης.
- Ένταξη κατάλληλων μέτρων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν σημαντικούς οικονομικούς
τομείς, όπως η γεωργία και η αλιεία καθώς και στα περιφερειακά προγράμματα. Στόχοι είναι η
ενίσχυση των υποδομών και η παρότρυνση των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των κρατικών
αρχών να ασφαλίζονται έναντι ζημιών από καταστροφές.
- Ενθάρρυνση της έρευνας για τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και επέκταση της
διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Άλλα θέματα που η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Προσαρμογής εξετάζει είναι: πως οι διασυνοριακές επιπτώσεις
του κλίματος και τα μέτρα προσαρμογής θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα, ιδιαίτερα οι
επιπτώσεις που σχετίζονται με ασθένειες που μεταδίδονται από φορέα, οι δασικές πυρκαγιές, η προστασία
των ακτών, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, η ολοκληρωμένη περιφερειακή διασυνοριακή
ανταπόκριση κ.λπ.. Επίσης, πως μπορεί η γνώση για την προσαρμογή να διερευνηθεί και να γίνει πιο
στοχευμένη σε επίπεδο ΕΕ όπως, για παράδειγμα, με την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ Κρατών
Μελών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες, αλλά και την
ουσιαστική τους αξιοποίηση.
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Η αβεβαιότητα όσον αφορά την πορεία των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις μελλοντικές
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις σχετικές ανάγκες προσαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί
πρόκληση για τη χάραξη πολιτικής στο συγκεκριμένο τομέα. Παρόλα αυτά, η αβεβαιότητα δεν μπορεί να
θεωρείται λόγος αδράνειας. Επιβάλλει, κυρίως, ισχυρή έμφαση στην ενσωμάτωση επιλογών προσαρμογής
με χαμηλό κόστος, επωφελών για όλες τις πλευρές και με αναμφίβολα θετικά αποτελέσματα (no-regret).
Στις επιλογές αυτές συγκαταλέγονται η αειφόρος διαχείριση των υδάτων και τα συστήματα έγκαιρης
προειδοποίησης. Οι βασιζόμενες στα οικοσυστήματα προσεγγίσεις είναι συνήθως οικονομικά αποδοτικές
βάσει διαφορετικών σεναρίων, προσιτές και αποφέρουν πολλαπλά οφέλη, όπως περιορισμό του κινδύνου
πλημμυρών και της διάβρωσης του εδάφους, βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και του ατμοσφαιρικού
αέρα και περιορισμό του φαινομένου των αστικών νησίδων θερμότητας.
Για την κατάστρωση της εθνικής στρατηγικής θα μελετηθούν οι αντίστοιχες στρατηγικές προσαρμογής των
άλλων κρατών- μελών της ΕΕ και θα ακολουθηθούν οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Διακυβερνητικής
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), καθώς και οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή («An EU
Strategy on adaptation to climate change, European Commission», Brussels, 16.4.2013), προκειμένου να
διαμορφωθεί το προκαταρκτικό σχέδιο δράσης.
Η εθνική στρατηγική πρέπει να είναι δυναμικά εξελισσόμενη και να περιλαμβάνει όλους τους τομείς
πολιτικής στην Ελλάδα που επηρεάζονται ή αναμένεται να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή. Η
κατηγοριοποίηση των τομέων πολιτικής, βασίζεται στην κατηγοριοποίηση της Λευκής Βίβλου της ΕΕ με
τίτλο «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (ΕΕ, 2009). Οι τομείς
αυτοί είναι: Υδάτινοι πόροι, εδάφη, Παράκτιες ζώνες (ως προς το χερσαίο τους κομμάτι), Βιοποικιλότητα,
Δάση, Γεωργία, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες, Τουρισμός, Ενέργεια, Υποδομές, Δημόσια Υγεία.
Επίσης, καθ’ όλη την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων
των ενδιαφερόμενων μερών (σχετικά Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, Αστεροσκοπείο
Αθηνών, ΜΚΟ, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Φορείς κ.λπ.), ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συνεργασία
σε διάφορα επίπεδα, καθώς και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις απαιτούν τη συνεργασία επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, με ενιαίες
όμως κατευθύνσεις όσον αφορά σε μεθοδολογικά θέματα. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση
ακολουθείται και από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), και περιλαμβάνεται
στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.

2. Στόχος και Αντικείμενο του Έργου
2.1 Στόχος του Έργου
Γενικός στόχος της στρατηγικής της Ελλάδας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι η συμβολή
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας στην κλιματική αλλαγή σε όλες τις τομεακές πολιτικές. Αυτό
σημαίνει αύξηση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής
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αλλαγής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, διαμόρφωση συνεκτικής προσέγγισης και
βελτίωση του συντονισμού.
Το έργο έχει ως στόχο να καταγράψει τις εκτιμήσεις των κλιματικών μεταβολών στην Ελλάδα μέχρι το
2100, να εκτιμήσει τις άμεσες και μελλοντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς στη χώρα μας και να αξιολογήσει (από περιβαλλοντική αλλά και
κοινωνικοοικονομική άποψη) τις πιθανές δράσεις προσαρμογής στους τομείς αυτούς. Επίσης, έχει ως στόχο
να ιεραρχήσει, βάσει κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης, πιθανές δράσεις προσαρμογής στους διάφορους
τομείς και να προτείνει αυτές που μπορούν να συγκροτήσουν μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Σημαντική παράμετρος για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου είναι και η συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων μερών τόσο από τη διοίκηση όσο και από την κοινωνία των πολιτών, ώστε να εξασφαλιστεί
η ουσιαστική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα προκειμένου, αφενός να προταθούν οι κατάλληλες δράσεις
με έμφαση στην ενσωμάτωση επιλογών προσαρμογής με χαμηλό κόστος και αφετέρου, να διασφαλιστεί η
σταθερή μακροχρόνια πολιτική δέσμευση για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και την ενσωμάτωση της
διάστασης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε όλες τις τομεακές πολιτικές.
2.2 Αντικείμενο του Έργου
Α. Προετοιμασία για την εκπόνηση της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
και Καταγραφή των παρατηρούμενων κλιματικών αλλαγών στην Ελλάδα (παραδοτέο Π1)
Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει την προετοιμασία για τη σύνταξη της στρατηγικής με το σχεδιασμό των
διαδοχικών ενεργειών και του τρόπου εργασίας και, κατόπιν της συμφωνίας του ΥΠΕΚΑ, θα προχωρήσει
στην υλοποίηση των ενεργειών που θα συμφωνηθούν. Η προετοιμασία θα είναι σύμφωνη με τις όποιες
μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), καθώς και
τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών για
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή («An EU Strategy on adaptation to climate change, European
Commission», Brussels, 16.4.2013) και θα αποσκοπεί στο να επιλύσει διάφορα ζητήματα, όπως η
συμμετοχή των εμπλεκομένων στη χάραξη της στρατηγικής.
Με την έναρξη της διαδικασίας, θα πρέπει να γίνει μια πρώτη εξέταση υφιστάμενων βιβλιογραφικών
εργασιών/πληροφοριών και κλιματικών μοντέλων, αναφορικά με τομείς που μπορεί να επηρεαστούν από
την κλιματική αλλαγή (βραχυπρόθεσμα μέχρι το 2020, μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2050 και μακροπρόθεσμα
μέχρι το 2080/2100), να εντοπιστούν οι εν εξελίξει δράσεις που σχετίζονται με την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, να διερευνηθούν καλές πρακτικές εντός και εκτός Ελλάδας και να διευκρινιστεί η
χρησιμοποιούμενη ορολογία.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει σε αδρές γραμμές στην προσφορά του το σχεδιασμό των
διαδοχικών ενεργειών και του τρόπου εργασίας με σκοπό την προετοιμασία της εκπόνησης της
στρατηγικής.
Β. Αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή (παραδοτέο Π2)
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Ο Ανάδοχος, με βάση υφιστάμενα βιβλιογραφικά στοιχεία και την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την
Προσαρμογή
στην
Κλιματική
Αλλαγή
(Climate-ADAPT,
http://climateadapt.eea.europa.eu/web/guest/home) θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή ανά
τομέα. Η αξιολόγηση θα είναι σύμφωνη με τις όποιες μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Διακυβερνητικής
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή («An EU
Strategy on adaptation to climate change, European Commission», Brussels, 16.4.2013)
Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων, της προσαρμοστικής ικανότητας, καθώς και της συνολικής ευπάθειας
των διαφόρων τομέων της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικοί ποσοτικοί
και ποιοτικοί δείκτες με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν κλιματικά
μοντέλα για τον υπολογισμό συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι συνδέονται με κλιματικές παραμέτρους (πχ
Fire weather index, Heating and cooling degree days, tourism climate index, human comfort index, κα),
καθώς και του βαθμού συσχέτισης συγκεκριμένων επιπτώσεων.
Για το σκοπό αυτό θα:
1. αναλυθεί το πώς τα καιρικά φαινόμενα του παρελθόντος επηρέασαν την Ελλάδα,
• διεξαχθεί ανάλυση τρωτότητας. Θα πρέπει να συλλεχθούν και να αναλυθούν διαθέσιμες
πληροφορίες για τις μελλοντικές απειλές, καθώς και τις μελλοντικές ευκαιρίες στους εξής –
τουλάχιστον- τομείς:
- άνοδος στάθμης της θάλασσας/παράκτιες ζώνες
- υδατικά οικοσυστήματα
- διάβρωση εδαφών/ερημοποίηση
- βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα
- δασικά οικοσυστήματα
- αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
- γεωργία
- κτηνοτροφία
- υποδομές/ δομημένο περιβάλλον
- μεταφορές
- τουρισμός
- υγεία
- ενέργεια
- λοιποί τομείς με αναμενόμενες σημαντικές επιπτώσεις.
Κατ’ ελάχιστον, η ανάλυση τρωτότητας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την
τάση των διαφόρων κλιματικών μεταβλητών, τις αναμενόμενες (άμεσες και έμμεσες) επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με τον εντοπισμό
των πλέον ευάλωτων περιοχών της χώρας, το βαθμό εμπιστοσύνης των εκτιμήσεων και την
επίδραση κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων και άλλων μη κλιματικών παραγόντων,
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Σε κάθε τομέα θα επιλεγεί ο κατάλληλος βαθμός γεωγραφικής ανάλυσης, ώστε να εκτιμηθούν οι
τυχόν διαφοροποιήσεις που οφείλονται στα γεωγραφικά και λοιπά χαρακτηριστικά επιμέρους
περιοχών.
Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων θα πρέπει να εξεταστούν και οι τυχόν διασυνδέσεις μεταξύ
όλων των τομέων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει στην προσφορά του τις
βασικότερες διασυνδέσεις που εκτιμά ότι υφίστανται μεταξύ των τομέων, καθώς και τη
μεθοδολογία και πρακτική με τις οποίες προτίθεται να χειριστεί τις διασυνδέσεις αυτές κατά την
αποτίμηση των επιπτώσεων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα εφαρμόσει ένα σχέδιο διοίκησης- διαχείρισης του
έργου, που θα επιτρέπει την ομαλή συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών τομέων επίπτωσης. Το
θέμα αυτό θα πρέπει να αναλυθεί με σαφήνεια στην Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου.
Επίσης θα πρέπει να:
2. διερευνηθούν και αξιολογηθούν και οι διασυνοριακές επιπτώσεις. Για τις διασυνοριακές
επιπτώσεις θα περιλαμβάνονται οι διαδικασίες σχετικής αλληλοενημέρωσης με τις άλλες χώρες,
καθώς και οι διαδικασίες προσεγγίσεων για το συντονισμό των διαφορετικών πολιτικών, νομικών
και θεσμικών ρυθμίσεων. Επιπρόσθετα, θα συμπεριλαμβάνονται και προτάσεις πιθανών πηγών
χρηματοδότησης για διασυνοριακές συνεργασίες.
3. αναπτυχθεί μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ελλείμματος γνώσης και της αβεβαιότητας.
Επειδή οποιεσδήποτε προβλέψεις σχετικά με τις αλλαγές στο περιβάλλον αλλά και τις κοινωνικές
εξελίξεις για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά επισφαλείς, είναι απαραίτητο η
πολιτική της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή να εξετάσει και συνυπολογίσει διαφορετικά
σενάρια εξελίξεων και
4. επιλεγούν τα κύρια σημεία ανησυχίας της χώρας λόγω της κλιματικής αλλαγής και θα τεθεί η
στρατηγική κατεύθυνση με βάση το τι πρόκειται να επιτευχθεί (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα), με βάση την αλλαγή του κλίματος, τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις και
άλλους μη κλιματικούς παράγοντες. Ενδεικτικά, σημεία ανησυχίας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων,
επιπτώσεις που:
- λαμβάνουν χώρα ήδη σήμερα
- θα ενταθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής
- θα επηρεάσουν συστήματα με μακρά διάρκεια ζωής ή βασικές υποδομές (π.χ. υποδομές στον
τομέα των μεταφορών)
- θα προκαλέσουν μη αναστρέψιμες αλλαγές
- θα αυξηθούν λόγω μη κλιματικών παραγόντων (π.χ. η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων
που συνεπάγεται την αύξηση των προβλημάτων υγείας).
Επισημαίνεται ότι, η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή θα αφορά σε α. εθνικό
επίπεδο και β. σε Περιφερειακό επίπεδο (για όλες τις Περιφέρειες της χώρας και ανά Περιφέρεια
ξεχωριστά).
Γ. Προσδιορισμός εναλλακτικών επιλογών προσαρμογής και αξιολόγησή τους (παραδοτέο Π3)
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Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών προσαρμογής θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τις όποιες μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική
Αλλαγή (IPCC), καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
ανάπτυξη στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή («An EU Strategy on adaptation to
climate change, European Commission», Brussels, 16.4.2013), κάνοντας χρήση και της Ευρωπαϊκής
Πλατφόρμας για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Climate-ADAPT, http://climateadapt.eea.europa.eu/web/guest/home), και θα αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως:
1. τη έλλειψη συγκεκριμένων δράσεων που παρατηρείται συχνά κατά την προετοιμασία των
πολιτικών προσαρμογής
2. τη δυσκολία στον προσδιορισμό των σχετικών δράσεων και των πιθανών συνεργειών τους
3. τη δυσκολία στην εκτίμηση του κόστους και του οφέλους των δράσεων προσαρμογής, παρέχοντας
προτάσεις και τις μεθοδολογίες
4. τους τρόπους με τους οποίους ο προσδιορισμός των σχετικών μέτρων μπορεί στη συνέχεια να
ενταχθεί σε ένα στρατηγικό έγγραφο.
Οι επιλογές προσαρμογής αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των απειλών και το μετριασμό των αρνητικών
επιπτώσεων σε ένα αποδεκτό επίπεδο, καθώς και στη βέλτιστη αξιοποίηση των πιθανών ευκαιριών που
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Οι επιλογές προσαρμογής μπορεί να κυμαίνονται από δράσεις που
αυξάνουν την προσαρμοστική ικανότητα (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, δημιουργία υποστηρικτικού
θεσμικού πλαισίου), έως συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής που περιλαμβάνουν ένα ευρύτατο φάσμα
επιλογών όπως τεχνολογικές, ενημερωτικές, οργανωτικές, συμπεριφοράς, με βάση το οικοσύστημα και
κοινωνικο-οικονομικές επιλογές σε όλα τα επίπεδα, τομεακά και διατομεακά. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει
να διερευνηθούν οι υφιστάμενες εθνικές πολιτικές και προγράμματα, καθώς και οι καλές πρακτικές εντός
και εκτός Ελλάδας που μπορούν να ενσωματωθούν στην εθνική στρατηγική. Συμπεριλαμβάνεται η
καταγραφή πιθανών δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί ή
υλοποιηθεί στη χώρα και πιθανά να μην έχουν καταγραφεί ως δράσεις «προσαρμογής» (π.χ. πρόληψη
φυσικών καταστροφών, προστασία βιοποικιλότητας, σχεδιασμός χρήσεων γης κ.λπ.).
Όλες οι επιλέξιμες εναλλακτικές επιλογές προσαρμογής πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να
περιγράφονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό πρέπει να δίνονται οι
ακόλουθες πληροφορίες:
1. Ο γενικός στόχος της επιλογής προσαρμογής
2. Η γεωγραφική έκταση στην οποία αναφέρεται
3. Το κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό πλαίσιο
4. Τα αναγκαία βήματα της εφαρμογής και συντήρησης
5. Οι αρμόδιοι φορείς και οι υποστηρικτικοί παράγοντες για την αποτελεσματική εφαρμογή
6. Οι δημοσιονομικοί πόροι που απαιτούνται
7. Ο χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού και εφαρμογής της.
Στη συνέχεια θα πρέπει, να αξιολογηθεί και ιεραρχηθεί το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών
προσαρμογής, με βάση τη λεπτομερή περιγραφή τους και σαφή κριτήρια με βάση τη διαβούλευση που θα
πραγματοποιηθεί. Η αξιολόγηση της κάθε επιλογής θα πρέπει να γίνει με βάση τους κινδύνους τους
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οποίους αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη επιλογή και το βαθμό μείωσης του κινδύνου που επιτυγχάνεται με
την επιλογή αυτή, το χρόνο που απαιτείται και το πόσο επείγουσα είναι η δράση, τις έμμεσες και άμεσες
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το κόστος εφαρμογής και τα οφέλη (ποσοτικά
εφόσον είναι εφικτό, αλλιώς ποιοτικά), οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης, καθώς και τα πιθανά εμπόδια
στην εφαρμογή τους (π.χ. τεχνική ή διοικητική πολυπλοκότητα). Θα πρέπει, ακόμα, να αξιολογηθούν
διατομεακά ζητήματα, όπως τυχόν αντιφάσεις και συνέργειες μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών
προσαρμογής.
Με βάση την προηγούμενη αξιολόγηση θα γίνει η τελική ιεράρχηση των κατάλληλων εναλλακτικών
επιλογών προσαρμογής, με τη χρήση ενός συστήματος πολυκριτηριακής ανάλυσης, το οποίο θα
περιλαμβάνει μια σειρά κριτηρίων, όπως:
1. τον επείγοντα χαρακτήρα σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες απειλές
2. την ανάγκη έγκαιρης προπαρασκευαστικής δράσης και ετοιμότητας για ανάληψη δράσης για την
αποφυγή δαπανών από μελλοντικές καταστροφές
3. το εύρος των επιπτώσεων που αντιμετωπίζει η επιλογή προσαρμογής (επιλογές που καλύπτουν
πολλαπλές απειλές πρέπει να ευνοούνται)
4. την αναλογία κόστους-οφέλους
5. την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το χρόνο
6. την αξιοπιστία κάτω από ένα ευρύ φάσμα πιθανών μελλοντικών επιπτώσεων
7. την ευελιξία προσαρμογής τους ή την αντιστρεψιμότητά τους σε περίπτωση απρόσμενων εξελίξεων
8. την πολιτική και κοινωνική αποδοχή
9. την ικανότητα αυτόματης προσαρμογής κλπ.
Επισημαίνεται ότι, οι εναλλακτικές επιλογές προσαρμογής θα αφορούν σε α.εθνικό επίπεδο και β.σε
Περιφερειακό επίπεδο (για όλες τις Περιφέρειες της χώρας και ανά Περιφέρεια ξεχωριστά).
Δ. Σύνταξη σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (παραδοτέο Π4)
Σε συνέχεια των προηγούμενων βημάτων θα καταστρωθεί ένα γενικό πλαίσιο στρατηγικής για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτό θα είναι ένα δυναμικό κείμενο αναφοράς, το οποίο θα συνοψίζει
από τα προηγούμενα βήματα τα ακόλουθα σημεία:
1. Το γενικό στόχο της προσαρμογής και τη στρατηγική κατεύθυνση.
2. Την προσέγγιση που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη της στρατηγικής,
3. Τη γνωστική βάση και τις καλές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των ελλείψεων
(gap analysis).
4. Τα βασικά σημεία ανησυχίας που εγείρονται από την κλιματική αλλαγή και άλλοι παράγοντες που
επηρεάζουν.
5. Τις αβεβαιότητες για την κλιματική αλλαγή, τις μελλοντικές εξελίξεις και την προσαρμογή.
6. Τους στόχους για την προσαρμογή (για επιλεγμένους τομείς πολιτικής / τομείς και/ή θέματα).
7. Το πλαίσιο δράσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• τρόπος υλοποίησης περιφερειακών, τομεακών και διατομεακών σχεδίων,
• καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος για την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων,
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• καθορισμός αρμοδιοτήτων (με περιγραφή του ρόλου των εμπλεκομένων μερών) και των πόρων
που απαιτούνται,
• κριτήρια για τη διερεύνηση, την αξιολόγηση και την επιλογή των επιλογών προσαρμογής.
8. Το συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των εθνικών, τομεακών (π.χ. πρόληψη των κινδύνων
καταστροφών και τα σχέδια διαχείρισης που αναπτύσσουν τα κράτη μέλη) και διασυνοριακών
μέτρων προσαρμογής.
9. Τα προτεινόμενα μέτρα θα πρέπει να συνδέονται με το σχεδιασμό της χώρας για τη νέα
προγραμματική περίοδο 2014-2020.
10. Το πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εμπλεκομένων μερών και πολιτών και
τρόπους για την ανάπτυξη ικανοτήτων.
11. Το σύστημα και το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων
προνοιών για την παρακολούθηση και την αξιολόγησή της.
12. Σύνοψη των επόμενων βημάτων για την υλοποίησή της.
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Εθνικές, Κοινοτικές και Διεθνείς πολιτικές στο σχεδιασμό της Εθνικής
Στρατηγικής (Στρατηγική για βιοποικιλότητα, Διαχείριση νερών και master plans, Ποιότητα Αέρα και
Επιχειρησιακά Σχέδια)
Επισημαίνεται ότι, το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή θα αφορά σε
α) εθνικό επίπεδο και σε β) Περιφερειακό επίπεδο (για όλες τις Περιφέρειες της χώρας και ανά Περιφέρεια
ξεχωριστά).
Το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 9ου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Ε. Σύνταξη τελικού Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
(παραδοτέα Π5, Π6)
Το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής θα τεθεί από το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον 30
ημέρες. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης –και στο πλαίσιο αυτής-θα πραγματοποιηθεί μια ημερίδα στην
Αθήνα (με ευθύνη του Αναδόχου για την κάλυψη του κόστους αυτής και τη διοργάνωση, σε συνεργασία με
το ΥΠΕΚΑ.) Ο Aνάδοχος θα παρακολουθήσει όλη τη διαβούλευση σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, και στο τέλος
θα αξιολογήσει όλα τα σχόλια της διαβούλευσης, προκειμένου να συντάξει το τελικό σχέδιο της Εθνικής
Στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Η Εθνική Στρατηγική θα υλοποιείται μέσω της εφαρμογής 13 Περιφερειακών Σχεδίων και όποιων επιπλέον
τομεακών ή\και διατομεακών προταθούν, για τα οποία ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτικές
προδιαγραφές (υπό μορφή τευχών δημοπράτησης) καθώς και αναλυτικό προϋπολογισμό, ανάλογα με τη
βαρύτητα της κάθε περιφέρειας. Στο σχέδιο θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της
Εθνικής Στρατηγικής, μέσω των υπαρχόντων κρατικών δομών, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Επίσης, θα περιγραφούν συγκεκριμένα εργαλεία δυναμικής παρακολούθησης, με αντίστοιχο μηχανισμό, σε
ότι αφορά την Εθνική Στρατηγική.
Θα περιγράφεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, με συγκεκριμένα βήματα, τόσο σε εθνικό όσο
και σε περιφερειακό επίπεδο, με αναφορά στον πιθανό χρόνο αναθεώρησης με βάση την παρακολούθηση.
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία και να παραδώσει το τελικό
κείμενο (που θα προκύψει μετά από διαβούλευση και θα έχει ενσωματώσει τις όποιες παρατηρήσεις
προκύψουν)
Το τελικό κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα διαμορφωθεί
από τον Ανάδοχο σε 1 μήνα μετά το τέλος της διαβούλευσης (10ος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης)
και θα παραδοθεί στο ΥΠΕΚΑ.
Στο σημείο αυτό θα περιγράφονται και ενδιάμεσα στάδια μέχρι τη νομοθέτηση τόσο του εθνικού όσο και
των περιφερειακών Σχεδίων, όπου οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οριζοντίως στην εφαρμογή των Εθνικών και Κοινοτικών Πολιτικών
Το ΥΠΕΚΑ θα κάνει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/ σχόλια εντός 15 ημερών, προκειμένου ο Ανάδοχος να
οριστικοποιήσει το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή εντός του 12ου
μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Το τελικό κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή θα παραδοθεί από
τον Ανάδοχο στο τέλος του 12ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και θα είναι παραδοτέο και στην
Αγγλική γλώσσα.

3. Παραδοτέα και χρόνοι
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π1
Έκθεση
για
την
προετοιμασία της εκπόνησης
της εθνικής στρατηγικής για
την
προσαρμογή
στην
κλιματική
αλλαγή
και
Καταγραφή
των
παρατηρούμενων
κλιματικών αλλαγών στην
Ελλάδα
Π2
Έκθεση για την αξιολόγηση
των κινδύνων και των
τρωτών σημείων από την
κλιματική αλλαγή

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης θα δοθεί
έκθεση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για την υλοποίηση
των αναφερομένων στην ενότητα Α της παρ.2.2 «Προετοιμασία
για την εκπόνηση της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και Καταγραφή των παρατηρούμενων
κλιματικών αλλαγών στην Ελλάδα».

Εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης θα δοθεί
έκθεση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για την αξιολόγηση
των κινδύνων και των τρωτών σημείων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ενότητας Β της παρ.2.2 «Αξιολόγηση των
επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή»

Π3
Έκθεση
για
τον Εντός 8 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης θα δοθεί
προσδιορισμό εναλλακτικών έκθεση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) για τον
επιλογών προσαρμογής και προσδιορισμό εναλλακτικών επιλογών προσαρμογής και την
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την αξιολόγησή τους

αξιολόγησή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Γ της
παρ.2.2 «Προσδιορισμός εναλλακτικών επιλογών προσαρμογής
και αξιολόγησή τους»

Π4
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο τέλος του 9ου μήνα από την
για την Προσαρμογή στην υπογραφή της σύμβασης προσχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για
Κλιματική Αλλαγή
την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Δ
της παρ.2.2 «Σύνταξη σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» της παρούσας,
προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ενότητα Ε της παρ.2.2.
Π5
Πραγματοποίηση ημερίδας.
Ο Ανάδοχος –και σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ- θα
Έκθεση
για
την πραγματοποιήσει, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης,
πραγματοποίηση
μια ημερίδα στην Αθήνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
διαβούλευσης για την Εθνική ενότητα Ε της παρ.2.2 «Σύνταξη τελικού Σχεδίου Εθνικής
Στρατηγική
για
την Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» της
προσαρμογή στην κλιματική παρούσας.
αλλαγή.
Επίσης, θα παραδώσει στο τέλος του 10ου μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης έκθεση (σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή) με τα στοιχεία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Ε
της παρ.2.2 της παρούσας.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει τους χρόνους της διαβούλευσης, τα
σχόλια αυτής, καθώς και αξιολόγηση των σχολίων σχετικά κυρίως- με την αποδοχή ή μη αυτών για ενσωμάτωσή τους στο
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή.
Π6
1. 11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλ. 1 μήνα
Τελικό
σχέδιο
Εθνικής
από την ολοκλήρωση του παραδοτέου Π5) θα παραδοθεί
Στρατηγικής
για
την
το τελικό σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή),
Προσαρμογή στην Κλιματική
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Ε της παρ.2.2 της
Αλλαγή
παρούσας (τροποποίηση του παραδοτέου Π4 κατόπιν της
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης).
2. 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί
η οριστική Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή),
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Ε της παρ.2.2 της
παρούσας, κατόπιν των παρατηρήσεων/σχολίων της
Αναθέτουσας Αρχής.
Το τελικό Σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή θα έχει τη μορφή νομικού κειμένου,
ανάλογα με την πρόταση του Αναδόχου για τη νομοθετική
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ενότητας Ε της παρ.2.2 της παρούσας
Το τελικό Σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή θα είναι παραδοτέο (σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή) και στην Αγγλική γλώσσα.
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1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, διενεργείται με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 1: «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»,.
2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1.
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
Δ/ΝΣΗ ΕΑΡΘ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΔΕ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Ε.Κ.Α.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το παρόν Τεύχος που αποτελείται από το Μέρος Α: Αντικείμενο του έργου, το Μέρος Β: Γενικοί όροι
ανοικτού διαγωνισμού και το Μέρος Γ: Παραρτήματα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Η επιτροπή αξιολογεί τις προσφυγές του αρθρ. 15 του Π.Δ. 118/2007, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη
τα οποία είναι διάφορα από τα μέλη της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού / αξιολόγησης των
προσφορών του διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ)
Το Συλλογικό Όργανο του Φορέα Υλοποίησης με αρμοδιότητα την επίβλεψη της εκτέλεσης της
Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την Παραλαβή των προβλεπόμενων Παραδοτέων.
ΕΡΓΟ
Το σύνολο των απαιτούμενων από τον Ανάδοχο Εργασιών / Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται
στο Μέρος Α «Αντικείμενο του Έργου» της παρούσας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η
δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι
επί ποινή αποκλεισμού.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Αναθέτουσας Αρχής –
Αναδόχου) για την υλοποίηση του Έργου.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:
α. τη Σύμβαση, β. την παρούσα Διακήρυξη, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Κόστος του Έργου (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του
Αναδόχου.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με την
περιλαμβανόμενη στην παρούσα διαδικασία.
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
Κάθε Υποψήφιος που υποβάλλει Προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύμβαση και αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου.
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ

22

: 40-7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
τηλεφώνου, φαξ, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας
Αρχής με τον Προσφέροντα / Διαγωνιζόμενο.
2.2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
O παρών Διαγωνισμός θα διενεργηθεί έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
(ΦΕΚ 112/Α΄2010), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του
Υπουργείου Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών» (ΦΕΚ 1291/Β/2010)
2. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.19/Α/95),
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2741/99 (ΦΕΚ Α’199)
3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
(Φ.Ε.Κ. 64/Α/2007),
4. Tο Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/2007) και ειδικότερα το
άρθρο 15,
5. Το Ν. 2198/1994 άρθρο 24 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (Α΄43),
6. Το Ν. 3845/2010 άρθρο 4 «Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από
τα Κράτη-Μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Φ.Ε.Κ. 65/Α΄/2010) - Αλλαγή
Φ.Π.Α.: Εφαρμογή νέων συντελεστών από 1-7-2010,
7. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003)
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010),
9. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/2010)
10.Το Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄/2010)
11.Το άρθρο 21 του Ν.41111/2013 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις [...] και άλλες επείγουσες διατάξεις»
12.Τον Ν. 4013/15-09-2011 άρθρο 4 παρ.3 «Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄204) όπως συμπληρώθηκε με το υπ’αριθμ.
2/55469/0026/10.6.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτκής
(αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού 43942/24.7.2013)
2.3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους
προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
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Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό
να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδας, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :
• Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 04-07-2014
• Στον Ελληνικό τύπο στις 03-07-2014
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Δημόσιο.
2.4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραλάβουν το Τεύχος της Διακήρυξης, μπορούν να απευθύνονται
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλέφωνο: 210 6969242, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 09:00 – 14:00 (διανέμεται δωρεάν).
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο του Τεύχους της Διακήρυξης θα διατίθεται
και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.ypeka.gr
2.5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μπορούν να
ζητούνται γραπτώς μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 και παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την εκπνοή
της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους Προσφέροντες οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο σε έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των
Προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περίπτωση (α)
του προαναφερθέντος Π.Δ/ματος 118/07.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των αιτήσεων παροχής
διευκρινίσεων δίδονται μόνο γραπτώς. Η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει γραπτώς (με επιστολή ή
τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα, τηλ. 210 6969242, Fax: 210 6969239
Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα απευθύνονται στον ερωτώντα προσφέροντα και θα
αναρτώνται στο Διαδίκτυο στη Διεύθυνση http://www.ypeka.gr
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
3.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των
υποψηφίων αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, ποιοτικές και ουσιαστικές
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τη σχετική Νομοθεσία και διαθέτουν
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αποδεδειγμένα την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια και υποδομές για την ανάπτυξη και
ολοκλήρωση του έργου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των
χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και διαθέτουν, με ποινή αποκλεισμού σε
αντίθετη περίπτωση, ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που αποδεικνύονται από την
παροχή υπηρεσιών σχετικών με την υπό ανάθεση υπηρεσία, οι οποίες εκτελέσθηκαν κατά την τελευταία
πενταετία.
Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα,
δηλ.:
- Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
- Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνεται, κατ’ ελάχιστο, το παρακάτω στελεχιακό
δυναμικό:
1. Ένας επιστήμονας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου, τουλάχιστον
15ετούς επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων.
2. Ένας επιστήμονας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τη θέση του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου,
τουλάχιστον 10ετούς επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης περιβαλλοντικών
έργων, με έμφαση σε έργα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
3. Ένας επιστήμονας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τουλάχιστον 10ετούς επαγγελματικής εμπειρίας
στην αειφόρο διαχείριση της αγροτικής παραγωγής και στην εκτίμηση επιπτώσεων στην αγροτική
παραγωγή, καθώς και στην κτηνοτροφία και αλιεία από κλιματικές μεταβολές ή άλλες
περιβαλλοντικές πιέσεις.
4. Ένας επιστήμονας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τουλάχιστον 10ετούς επαγγελματικής εμπειρίας
σε θέματα σχετικά με οικοσυστήματα/βιοποικιλότητα, καθώς και με την προστασία και αειφόρο
διαχείριση δασικών εκτάσεων.
5. Ένας επιστήμονας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τουλάχιστον 10ετούς επαγγελματικής εμπειρίας
σε θέματα σχετικά με τους υδατικούς πόρους και το θαλάσσιο περιβάλλον, την παρακολούθηση της
ποιότητας τους, καθώς και σε θέματα πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία τους.
6. Ένας επιστήμονας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τουλάχιστον 10ετούς επαγγελματικής εμπειρίας
σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας, συγκριτικής αξιολόγησης πολιτικών, μέτρων, εναλλακτικών
λύσεων, στρατηγικών και κοινωνικο-οικονομικών αναλύσεων.
7. Ένας επιστήμονας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τουλάχιστον 10ετούς επαγγελματικής εμπειρίας
σε οικονομοτεχνικές αναλύσεις στον τομέα της υγείας ή /και επιδημιολογικές μελέτες.
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8.

Ένα νομικό με δεκαπενταετή εμπειρία σε θέματα δικαίου περιβάλλοντος σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και
Διεθνές επίπεδο.
Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας Έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
Η παραπάνω Ομάδα και ο συντονιστής του έργου μπορούν να συνεπικουρούνται από συνεργάτες
υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, όπως μεταφορές, ενέργεια, παράκτιες ζώνες, εφόσον
αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου.
Ο Υπεύθυνος έργου και ο αναπληρωτής του πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
(γραπτός και προφορικός λόγος). Η αναφορά στο επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα γίνεται από τον
Ανάδοχο, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ).
Εάν ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου, τα μέλη της Ομάδας Έργου ή οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του
υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από έκαστο εξ αυτών,
υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και δέσμευση διαθεσιμότητας για όλη την
προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου, ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, ότι
δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι η αμοιβή του έχει
προσυμφωνηθεί με τον ανάδοχο.
Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου καθώς και μελών της ομάδας έργου
κατά τη διάρκεια του Έργου, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση, είτε μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
είτε μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και αντίστοιχη απόφαση έγκρισης της Αναθέτουσας
Αρχής. Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ίση εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του
Έργου με τον αντικαθιστάμενο. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την
αντικατάσταση στελέχους εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου, που κατά την κρίση της, δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί
από κοινού.
Επιπρόσθετα, η απαίτηση για ομάδα έργου τουλάχιστον 8 ατόμων, με επικεφαλής έναν συντονιστή με
15 ετή εμπειρία και ενασχόληση με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών της παρούσας προκήρυξης, καθώς και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής, τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από
την ένωση ή κοινοπραξία, όπως παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται.
Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού τους να ορίζουν
στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνος του Έργου και αναπληρωτή αυτού,
σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά με την Ομάδα Έργου.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό σχήμα ή άλλη Νομική
Μορφή. Ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση
φυσικών ή νομικών προσώπων, η Ένωση θα κληθεί να συστήσει Κοινοπραξία, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της Σύμβασης.
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Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού ή φυσικού προσώπου
σε περισσότερες από μια συμμετοχές και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας
συμπεριλαμβανομένης.
Στην περίπτωση κοινής προσφοράς ενώσεως προσώπων θα πρέπει η κοινή προσφορά να υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως
το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος μιας ένωσης
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέρη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά την υπογραφή της σύμβασης ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης αυτής, τα
υπόλοιπα έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα
μέρη της ένωσης και στις δυο περιπτώσεις οφείλουν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση θα
εγκριθεί με Απόφαση ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή
προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την
εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό
από τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού προσώπου ή ενός
φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε
μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. Απαγορεύεται τα ίδια πρόσωπα της
ομάδας έργου να συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα.
3.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής:
α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
και τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.5 του Μέρους Β της παρούσης διακήρυξης.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών , στην οποία θα
δηλώνουν:
i) τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν
ii) Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του
αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της
απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα
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αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
- δεν τελούν σε πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελεί σε κατάσταση ανάλογη που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του
- δεν τελούν σε διαδικασία πτώχευσης εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, διαδικασίας συνδιαλλαγής,
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής εργασιών ή τελεί σε
κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής το
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
- δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 και δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
iii) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ότι η προσφορά
του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Προκήρυξης καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του
Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. Στην ανωτέρω δήλωση πρέπει να
περιλαμβάνεται επίσης ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
δ) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
ε) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρ. 43 του ΠΔ 60/2007, υποβάλλουν:
- οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
- ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση – σύμπραξη, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, αφορά κάθε μέλος
σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Σύμπραξη.
- 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.), 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 Α.Ε., τα
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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 Συμπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
στ) Τη στελέχωση της Ομάδας έργου όπως περιγράφεται στο Μέρος Β΄ 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής.
ζ) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Α.Ε., καθώς και 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.
η) Λοιπά δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής
Προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να διαπιστώσει τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική αξιοπιστία, τη
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες των Υποψήφιων
Αναδόχων, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, με την αίτηση
συμμετοχής τους στον διαγωνισμό με τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
i. Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμών της επιχείρησης περί του συνολικού ύψους του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρείς (3) προηγούμενες του έτους Διαγωνισμού οικονομικές
χρήσεις. Επισημαίνεται ότι, εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
ii. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων παρόμοιων και συναφούς αντικειμένου
με το προκηρυσσόμενο, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούμενη πενταετία, με ένδειξη της
οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και της Αναθέτουσας Αρχής και του ποσοστού
συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε αυτό. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων θα αποδεικνύεται με
σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση
αναθέτουσα δημόσια αρχή. Σε περίπτωση υπεργολαβίας απαιτείται αντίγραφο της σχετικής
σύμβασης υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί του εκτελεστέου αντικειμένου
της υπεργολαβίας.
iii. Υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου της
παρούσης κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών
χρήσεων.
iv. Κατάλογο της ομάδας έργου, τα μέλη της οποίας θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία
σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3.1, για την πιστοποίηση των
οποίων θα πρέπει να προσκομίζονται βιογραφικά σημειώματα και αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογος
έργων, αντίστοιχες συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, η/και δελτία παροχής
υπηρεσιών-τιμολόγια κλπ).
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Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
Δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους,
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, όπως αυτός ορίζεται παρακάτω.
Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν:
1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:
i.να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της
Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα
αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς
ii.να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας
iii.να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας.
iv.να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της
στον διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.
v.να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
i. στην Ένωση / Κοινοπραξία
ii. στον Διαγωνισμό
θ) Να αναφέρουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εφοπλισμό για την υλοποίηση του έργου
3.3 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ :
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης
Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην
Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.
4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελεί σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής του.
5. Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική τους διαγωγή.
7. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με
οποιοδήποτε μέσο.
8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς και την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.
9. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με
την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
10. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας διακήρυξης
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω
προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να
απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική
κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκαταστημένο σε άλλο
κράτος μέλος, η αναθέτουσα μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Τα αιτήματα αυτά
αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκαταστημένος ο υποψήφιος ή ο
προσφέρων, τα νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ,των διευθυντών
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του
υποψηφίου ή του προσφέροντας.
Αποκλείονται, επίσης όσοι δεν προσκομίσουν :

•
•
•
•

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό

•

Κατάλογο με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση του έργου

Τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07
Τη στελέχωση της ομάδας έργου όπως ακριβώς περιγράφεται στην παράγραφο 3.1 μέρος Β.
Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής του υποψηφίου Αναδόχου, όπως περιγράφονται στην 3.2 –
Μέρος Β’ της παρούσας
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3.4 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(α) Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των άρθρων 3.1 & 3.2 της
παρούσας προκήρυξης ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της
παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(β) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/ Αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να ζητήσει
διευκρινήσεις από τους διαγωνιζόμενους επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν ν’
απαντήσουν εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου,
πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και να αποκλείσει
τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας
προθεσμίας.
3.5.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται
στην εγγύηση συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.
2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει
την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η
απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έξη (6) μήνες από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού
5. Καθορισμός ποσού εγγύησης συμμετοχής.
Το ύψος της προβλεπόμενης στο Φάκελο Δικαιολογητικών (βλ. Άρθρο 3.2 του Μέρους Β
Δικαιολογητικά Συμμετοχής) Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α δηλ. στις
7.995,00€.
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6. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Η εγγυητική συμμετοχής θα εκδοθεί υπέρ Υ.ΠΕ.Κ.Α / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /
Τμήμα λοιπών Οικονομικών θεμάτων και εσόδων
3.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 και το άρθρο 20 του Π.Δ.
118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών,
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07.
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α

1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων
(α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για τα αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.Δ.
60/2007.
(β) δεν έχει συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
γ)Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 .
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση
ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών.
Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.
Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης
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Α/Α

4.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Συμβολαιογραφικό Έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό πρόσωπο που
υποβάλει την Προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον Προσφέροντα.

Διευκρίνιση:
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση
του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μεταφρασμένο από προξενική αρχή ή δικηγόρο που έχει το
δικαίωμα μετάφρασης, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων α) δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
για τα αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 β) δεν έχει
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από
1. παράνομες δραστηριότητες.
Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών και
2.
επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών.
Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
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κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.

4.

5.

6.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 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.
Συμβολαιογραφικό Έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό πρόσωπο που
υποβάλει την Προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον Προσφέροντα.
Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης , είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας κα επικουρικής)

Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης.

Διευκρίνιση:
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική
Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα
Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς
7.
πολίτες» αντίστοιχα.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
8.
νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). πτώχευση.
Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
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κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

9.

Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες
(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση των «ελλήνων πολιτών», α/α 1.

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Ν.Α., στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά
10. στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του εδ. γ της παρ 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
Διευκρίνιση:
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη
Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται
ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Οι Συνεταιρισμοί
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού
του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση των «ελλήνων πολιτών».
Το Απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

2.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α της παρ. 2, του άρθρου 6, του Π.Δ.
118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β,
της παρ. 2, του άρθρου 6, του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6, του Π.Δ.
118/07.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
3.

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Διευκρίνιση:
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη
Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται
ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Ενώσεις προσφερόντων
Οι ενώσεις προσφερόντων, που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποχρεούνται να υποβάλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση.
Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις
Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη από την Αρμόδια Αρχή μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Συνεταιρισμό / Ένωση / Κοινοπραξία
1. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, υποχρεούται να
συστήσει Κοινοπραξία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος του / της Συνεταιρισμού/ Ένωσης/ Κοινοπραξίας
ευθύνεται αλληλέγγυα και ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στο/ην
Συνεταιρισμό / Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
Σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος του / της Συνεταιρισμού /
Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλους του / της
Συνεταιρισμού / Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη του / της Συνεταιρισμού
/ Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα
έννομα αποτελέσματά της με τους ίδιους όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών
όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξεταστεί από την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία και θα
αποφασίσει σχετικά. Εάν η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν
επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.
4. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, οι λόγοι αποκλεισμού
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συμμετοχής ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Προσφορές Ενώσεων / Κοινοπραξιών των οποίων τα Μέλη δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα
Δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 είναι
περιοριστική.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με αίτηση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τις Προσφορές τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 04 Αυγούστου 2014
και ώρα 10.00 πμ, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα, 2ος όροφος, γρ.
237.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου. Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
Δεν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και
ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα, ακόμη και σε
περίπτωση ανωτέρας βίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
4.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας
υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά,
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών
θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή
αποκλεισμού.
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Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες αριθμημένες ανά σελίδα (η αρίθμηση μπορεί να είναι
διαφορετική για κάθε φάκελο) και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής
μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού,
κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την
αποσφράγιση της προσφοράς.
Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο.
4.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι Προσφορές συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε 3 αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε
ένα από τα τρία αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και αυτό θα
είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο που θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα
όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος Φάκελος («Φάκελος Προσφοράς») θα πρέπει να αναγράφει τίτλου έργου,
αριθμό διακήρυξης, αναθέτουσα αρχή και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού. Επίσης θα περιέχει τρεις
επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους Φακέλους:
1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει όλα τα προβλεπόμενα στις Ενότητες
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Β.3.2, και Δικαίωμα συμμετοχής Β 3.1
2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο Ενότητες, ως εξής:
i. Τεχνική προσέγγιση του έργου
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:
• Παρουσίαση της αντίληψης και της φιλοσοφίας με την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος
προσεγγίζει το Έργο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις Τεχνικές
προδιαγραφές. Ειδικότερα θα αξιολογηθεί η κατανόηση του αντικειμένου του έργου και η
σαφήνεια της πρότασης.
• Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής και τεχνικής προσέγγισης του Έργου από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, η παρουσίαση του Έργου και του προγράμματος εκπαίδευσης σύμφωνα
με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις Τεχνικές προδιαγραφές.
ii. Οργανωτική αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου
Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθεί:
• Καταλληλότητα σχήματος οργάνωσης και διοίκησης του έργου: Περιγραφή της σύνθεσης και
δομής της Ομάδας Έργου και ορισμός συντονιστή της Ομάδας. Οργανόγραμμα. Κατανομή
αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα μέλη της Ομάδας. Περιγραφή των διαδικασιών διοίκησης.
• Χρονοδιάγραμμα έργου: Παρουσίαση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος έργου.
3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει την Οικονομική Προσφορά.
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Η Οικονομική Προσφορά πρέπει κατ΄ αρχήν να περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ
ολογράφως (το οποίο υπερισχύει) και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο
Υποψήφιος το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επίσης να αναφέρει ξεχωριστά το
κόστος ανά παραδοτέο.
Η μη αναφορά του συγκεκριμένου κόστους ανά μονάδα συνιστά λόγο απόρριψης της
προσφοράς. Ουδεμία αναπροσαρμογή τιμής προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17
του Π.Δ 118/07.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»:
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά» που περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο μέρος Β.3.1 & Β.3.2
θα αποτελείται από
- ένα (1) πρωτότυπο
- δύο (2) αντίγραφα
που θα περιέχονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
- ένα (1) πρωτότυπο
- δύο (2) αντίγραφα
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD),
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:
- ένα (1) πρωτότυπο
- δύο (2) αντίγραφα
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο ενιαίος σφραγισμένος Φάκελος Προσφοράς πρέπει να φέρει την ένδειξη:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υποέργο 1: «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Μελετών για την
Κλιματική Αλλαγή»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02 /2014
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Υ.ΠΕ.Κ.Α /Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Δ/νση Οικονομικής
Διαχείρισης / Τμήμα Οικονομικών θεμάτων και εσόδων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
04-08-2014
Όλοι οι επί μέρους Φάκελοι («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»)
θα φέρουν τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου Φακέλου, όπως παρουσιάζεται στο ανωτέρω Πλαίσιο,
και επιπλέον:
1. Στον Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα υπάρχει και η ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2. Στον Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα υπάρχει και η ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3. Στον Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα υπάρχει και η ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας θα πρέπει στα Στοιχεία του Προσφέροντα να αναγράφονται η
πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των Μελών της.
- Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
- Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον Προσφέροντα. Το περιεχόμενο του
Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το
Πρωτότυπο.
- Σε περίπτωση που τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται κατάλληλα και
συνοδεύουν τον κυρίως Φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως Φακέλου.
- Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της Διακήρυξης.
- Οι Προσφορές θα είναι δακτυλογραφημένες και δεν θα φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια
στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον Διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι
έγιναν πριν από την αποσφράγιση της Προσφοράς.
- Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations),
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Διαγωνιζόμενο να αναφέρει σε
συνοδευτικό Πίνακα την επεξήγησή τους.
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4.4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την επομένη της ημέρας
Διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη
λήξη της.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της
ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό
έγγραφο αίτημα με τηλεομοιοτυπία προς τους Προσφέροντες, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους.
Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή του
σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση,
να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, εφόσον αυτές δεν ισχύουν και για τις τυχόν
παρατάσεις.
4.5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος
διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των εκατόν
πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (159.900,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Προσφορά που δε περιλαμβάνει τιμή σε Ευρώ ή περιλαμβάνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι Προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά
τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να
τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την
εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ’
όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο.
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού
προϋπολογισμού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.
Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της σύμβασης η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια και αζημίως για τον εργοδότη.
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4.6 Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο η
μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου.
5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1.1 Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού / Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα
Διενέργειας του Διαγωνισμού (βλ. Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού), οπότε η Επιτροπή Διαγωνισμού
παραλαμβάνει τους Φακέλους Προσφορών που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν εμπρόθεσμα στο
Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι Διαγωνιζόμενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμα το Φάκελο Προσφοράς αποκλείονται του Διαγωνισμού.
5.1.2 Η Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της
δημόσιας συνεδρίασης, αποσφραγίζει τους Φακέλους Προσφορών, μονογράφει εξωτερικά όλους τους
επιμέρους Φακέλους, ελέγχει την πληρότητα του περιεχομένου τους ως προς τον αριθμό των
περιλαμβανομένων σε αυτούς επιμέρους Φακέλων, καθώς και την ορθότητα της συσκευασίας των
επιμέρους Φακέλων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας και καταγράφει τις Προσφορές που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα, οι οποίες και αποκλείονται από την περαιτέρω
διαδικασία του Διαγωνισμού. Σχετική αναφορά θα περιληφθεί στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Κατά την ίδια δημόσια συνεδρίαση, και για τους έγκυρους Φακέλους Προσφορών μόνον, ανοίγονται οι
επί μέρους Φάκελοι Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών, μονογράφεται και καταγράφεται το
περιεχόμενό τους από τα Μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης των προσφορών
του Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών σε κλειστή,
πλέον διαδικασία, και μετά την αποχώρηση των παρευρισκομένων εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων,
ελέγχει:
 την πληρότητα των επιμέρους Φακέλων Δικαιολογητικών, σύμφωνα με το μέρος «Περιεχόμενο
Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,
 το δικαίωμα συμμετοχής κάθε Προσφέροντα στη διαδικασία σύμφωνα με το μέρος «Β.3.1 Δικαίωμα
Συμμετοχής»,
 την καταλληλότητα των Δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με την Ενότητα «Β.3.2. Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»,
5.1.3 Η Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό
(Πρακτικό Ι) και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των
προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία του εν λόγω φακέλου ή των οποίων
τα υποβληθέντα στοιχεία δεν πληρούν τους όρους της παρούσας ή / και δεν πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής.
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5.1.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ανοίγει και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές
των Διαγωνιζόμενων σε κλειστή συνεδρίαση και τις βαθμολογεί σύμφωνα με τα Κριτήρια Τεχνικής
Αξιολόγησης του Β.5.6 του μέρους Β της παρούσας.
Στο Πρακτικό ΙΙ περιλαμβάνονται οι Πίνακες με τις αναλυτικές βαθμολογίες των Διαγωνιζομένων επί του
καθενός Κριτηρίου, την αιτιολόγηση τους και την τελική συνολική βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς. Η
Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα
Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων. Η Αναθέτουσα
Αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης των Πρακτικών Ι & ΙΙ (την οποία κοινοποιεί στους προσφέροντες με fax)
κατά της οποίας οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφύγουν σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007
Η Αναθέτουσα Αρχή θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τους φακέλους
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» & «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όλων των συμμετεχόντων ορίζοντας συγκεκριμένη
ημερομηνία.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων των οικονομικών
προσφορών και ενημερώνει με τηλεμοιοτυπία τους προσφέροντες των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν
αποκλείσθηκαν.
Κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης των
προσφορών του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους Φακέλους «Οικονομικών Προσφορών» των
Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ, τις μονογράφει και καταχωρεί το
περιεχόμενό τους στο Πρακτικό ΙΙΙ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού
σε κλειστή διαδικασία ελέγχει το περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει
το βαθμό, στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και καταχωρεί στο σχετικό Πρακτικό
ΙΙΙ τις τυχόν Οικονομικές Προσφορές που κρίνει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους
ακριβείς λόγους απόρριψης.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού στη συνέχεια
προβαίνει στην κατάρτιση Πίνακα αύξουσας κατάταξης των παραδεκτών Οικονομικών Προσφορών,
υπολογίζει τη σταθμισμένη βαθμολογία των παραδεκτών Προσφορών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Μέρους Β.5.6 «Μέθοδος Αξιολόγησης», τις καταγράφει σε σχετικό Πίνακα και προσδιορίζει την πλέον
συμφέρουσα Προσφορά.
Σε περίπτωση που περισσότερες της μίας Προσφορές λάβουν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία, ως
πλέον συμφέρουσα προκρίνεται η Προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.
Το Στάδιο αυτό του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την καταγραφή των ενεργειών της Επιτροπής
Διαγωνισμού και της εισήγησής της προς την Προϊσταμένη Αρχή για την ανάθεση του Έργου, στο Πρακτικό
ΙΙΙ. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ (την οποία κοινοποιεί
στους προσφέροντες με fax) κατά της οποίας οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφύγουν σύμφωνα με το
άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.
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Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί εγγράφως ειδοποίηση στο Διαγωνιζόμενο στον οποίο
πρόκειται να γίνει κατακύρωση, για την προσκόμιση εντός είκοσι ημερών των δικαιολογητικών του 3.6 –
μέρος Β’ της παρούσας
Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει (σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 19 του ΠΔ 118/07, το άρθρο 21 του Ν.4111/2013 και το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007)
επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου Β 3.6 την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται ύστερα από σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου Β 3.6,
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών συντάσσει το Πρακτικό IV το
οποίο διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή.H Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης του Πρακτικού IV
και κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες στο στάδιο ΙΙΙ του Διαγωνισμού εκτός από τον
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο ανατίθεται το έργο. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το διάστημα
των 10 ημερών που προβλέπει το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 για τις προδικαστικές προσφυγές, τότε
κοινοποιείται η Απόφαση Κατακύρωσης στον Ανάδοχο του Έργου.
5.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού έχει το
δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικών με
το περιεχόμενο της Προσφοράς του, καθ’ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως προς την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας/
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία που θα τους ζητηθεί, τις σχετικές διευκρινίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση η Προσφορά τους θα
απορρίπτεται.
Σημειώνεται ότι οι διευκρινίσεις αποστέλλονται με ευθύνη του Προσφέροντα για την έγκαιρη άφιξη τους,
ενώ λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού / Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού.
5.3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά για την οποία συντρέχει μία ή περισσότερες των προϋποθέσεων απόρριψης που
περιλαμβάνονται σε άλλες Ενότητες της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη και Προσφορά για την οποία συντρέχει μία ή περισσότερες των
παρακάτω συνθηκών:
1. Η Προσφορά δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της Διακήρυξης, όλοι οι όροι της οποίας θεωρούνται
ουσιώδεις και απαράβατοι.
2. Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι μικρότερος από το ζητούμενο.
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3. Ο περιλαμβανόμενος στην Προσφορά χρόνος παράδοσης του Έργου είναι μεγαλύτερος από τον
προβλεπόμενο.
4. Η Προσφορά αφορά τμήμα μόνο του Έργου.
5. Η Προσφορά περιλαμβάνει αναφορές – ενδείξεις του προσφερομένου τιμήματος σε άλλο μέρος, πλην
των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
6. Η Προσφορά είναι αόριστη, ασαφής ή ανεπίδεκτη εκτίμησης, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία
ή/και αιρέσεις.
5.4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής Προσφέροντα σε αυτόν και της διενέργειάς
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται η προβολή λόγων που
αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο Προσφέρων
προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή ως εξής:
Α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Για
τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολογήσεως Ενστάσεων
και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε Προσφέροντα στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε
γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η
σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου Αναδόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
Γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως
ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2)
ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την
αρμόδια Επιτροπή Αξιολογήσεως Ενστάσεων και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της
το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
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3.
4.

5.

6.

7.

Δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα
και πληρότητα των δικαιολογητικών του 3.6 – Μέρος Β’ της παρούσας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών
(3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον
Προσφέροντα κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολογήσεως Ενστάσεων και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους
δεν γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους.
Ο Προσφέρων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει σχετικών
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολογήσεως Ενστάσεων.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας της υπό ανάθεση
παροχής Υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος
των ανωτέρω ποσών)
Άσκηση προδικαστικής προσφυγής: Η προθεσμία για την άσκηση, η άσκηση αυτής, καθώς και η
προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός
εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

5.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης Κατακύρωσης του Έργου από την
Προϊσταμένη Αρχή με συνημμένο τα Πρακτικά ΙV (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ.118/07)
Η Απόφαση Κατακύρωσης της Προϊσταμένης Αρχής κοινοποιείται μέσω τηλεομοιοτυπίας σε όλους τους
Διαγωνιζόμενους, οι οποίοι δεν αποκλείστηκαν σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙΙ.
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική και ελεύθερη κρίση της και αζημίως για
αυτήν να ματαιώσει, να ακυρώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,
και ιδίως:
 για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
 εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
 εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.
 Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.
5.6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων:
Οι υποψήφιοι δύνανται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Aj

ΟΜΑΔΑ Α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αj1

Κατανόηση του Αντικειμένου του Έργου – Σαφήνεια
Πρότασης

Αj2

Μεθοδολογική & Τεχνική Προσέγγιση Έργου

Βj

ΟΜΑΔΑ Β/ ΣΧΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Bj1

Καταλληλότητα σχήματος οργάνωσης και διοίκησης
του έργου

20%

Bj2

Χρονοδιάγραμμα έργου

10%

σ1 (70% )

30%

40%
σ2 (30% )

5.6.1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 75% στη διαμόρφωση της τελική
βαθμολογίας.
Η συνολική βαθμολογία (Bi) προκύπτει με βάση τη βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου επί το
συντελεστή βαρύτητας αυτού.
Βi= (30%xΑj1+40%xΑj2)+(20%xBj1+10%xBj2)
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Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται στην κλίμακα (1-10).
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με βάση τη σχετική βαθμολογία του ως προς
την αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
Τi = (Bi/Bmax) x 10
Όπου:
Bi : η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς ι
Bmax: είναι η βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός (Ti) θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων
με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Ti = 10).
Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθμολογία (Βi), κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς,
μικρότερη του 6,5, δεν αξιολογούνται περαιτέρω και αποκλείονται από τη περαιτέρω διαδικασία.
Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό II, με την βαθμολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που έχουν συγκεντρώσει συνολική
βαθμολογία μικρότερη του 6,5 ή οι τεχνικές προσφορές που κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίπτονται.
Στη συνέχεια γίνεται εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή για την έγκριση των πρακτικών Ι και ΙΙ.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση σχετικά με τα στάδια του ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς κατά της οποίας μπορεί να προσφύγει ο
διαγωνιζόμενος.
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς και
ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν αποβληθεισών
προσφυγών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων των
οικονομικών προσφορών και ενημερώνει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία τους διαγωνιζόμενους που δεν
αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.
5.6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 25%.
Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.
Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα
θα υπολογισθεί ο συγκριτικός βαθμός της Οικονομικής προσφοράς του (Oi) ως εξής:
Oi = (Kmin/Ki) x 10
Όπου:
Ki ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει το Έργο ο Προσφέρων i,
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
Kmin είναι το συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της χαμηλότερης οικονομικής
προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός (Oi) θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων
με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Oi = 10).
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Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που μπορούν να υποβάλουν
οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό απορρίπτονται.
Σημειώνεται ότι εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι ασυνήθιστα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή, πριν απορρίψει την προσφορά,
θα ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο να παραδώσει εγγράφως, εντός εύλογης προθεσμίας που του
τάσσει, τις όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του κρίνει σκόπιμες και θα ελέγξει, σε
συνεννόηση με τον υποψήφιο, τη σύνθεση της προσφοράς του, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες
διευκρινίσεις.
5.6.3 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και
πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:
Λi = 75% x Ti + 25% x Oi
όπου:
Λi

:

η συνολική βαθμολογία της πρότασης i

Ti

:

η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης i

Oi

:

η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς για την πρόταση i

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού Τεχνικής
Προσφοράς.
Τρόπος Βαθμολόγησης
Όλα τα επί μέρους στοιχεία των Ενοτήτων που συνιστούν Κριτήρια Αξιολόγησης βαθμολογούνται
αυτόνομα με άριστα τους 10 βαθμούς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Διευκρίνιση:
Στην περίπτωση που η Προσφορά υποβάλλεται από Ένωση / Κοινοπραξία για τη βαθμολόγηση στα
διάφορα Κριτήρια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής ενός
εκάστου των Μελών που συνιστούν την Ένωση / Κοινοπραξία στην υλοποίηση του Έργου. Επομένως, στην
περίπτωση αυτή πρέπει στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός
συμμετοχής των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην υλοποίηση του Έργου.
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6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
6.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Μετά την γνωστοποίηση της απόφασης Κατακύρωσης του Έργου από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα
με το μέρος «Β.5.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού» και την έγκριση του
Σχεδίου της Σύμβασης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ο επιλεγείς Ανάδοχος καλείται
από την Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σε καθορισμένη ημέρα και τόπο να
υπογράψει την Σύμβαση, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που γίνονται αποδεκτοί και από τα δύο
μέρη, οπότε μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος υπογραφής της Σύμβασης και σε μεταγενέστερη των
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ημερομηνία.
Ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πριν από την
υπογραφή της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να έχει συνταχθεί
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Γ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
θα είναι αορίστου διάρκειας και θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της μετά την οριστική παραλαβή του
έργου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου θα καταπέσει
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερολογιακών ημερών χωρίς ο επιλεγείς
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν προσκομίσει την
προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, με απόφαση
της Προϊσταμένης Αρχής κηρύσσεται έκπτωτος και θα καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Προϊσταμένη Αρχή
αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης Προσφέροντα ή εφόσον
δεν υπάρχει επόμενος, επαναλαμβάνει το Διαγωνισμό. Η Απόφαση αυτή λαμβάνεται σε βάρος του
εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους Υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική
γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του
επιλεγέντος Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
Υ.ΠΕ.Κ.Α/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης.
 Τα συμβαλλόμενα μέρη.
 Το Φυσικό Αντικείμενο το οποίο θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος.
 Το Χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης.
 Το συνολικό κόστος.
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, ρήτρες και την έκπτωση του αναδόχου.
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 Τον τρόπο πληρωμής.
 Τόπος παροχής της υπηρεσίας και τα παραδοτέα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ

51

: 40-7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των Παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής
ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ισχύος η παρούσα Διακήρυξη, η Οικονομική Προσφορά και η
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
5. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, εντός δέκα
ημερολογιακών (10) ημερών.
6.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του Έργου θα οριστεί από την Προϊσταμένη
Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους εργασιών και του συνόλου του Έργου του
Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής των Παραδοτέων του
Έργου.
Ο τρόπος παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου θα αποτυπώνεται λεπτομερώς στη Σύμβαση μεταξύ
του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου.
Η υποβολή των παραδοτέων στοιχείων προς την ΕΠΠΕ θα γίνεται εγγράφως και δια του πρωτοκόλλου. Η
ΕΠΠΕ διατυπώνει τυχόν παρατηρήσεις και τις γνωστοποιεί στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να
συμμορφωθεί προς αυτές μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και να υποβάλλει εγγράφως τα παραδοτέα
στοιχεία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια και για την οριστική παραλαβή του Έργου,
για την οποία εκδίδει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου.
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος
αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο παρουσιάζονται στο Μέρος Β΄ της παρούσας.
6.3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί βάσει των παραδοτέων σύμφωνα με τον παρακάτω
τρόπο:
- Εντός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος μπορεί να εισπράξει έντοκη προκαταβολή
ποσού 10% του συμβατικού τιμήματος (Άρθρο 35 § 1, του Π.Δ. 118/2007), έναντι ισόποσης Εγγυητικής
Επιστολής Προκαταβολής. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 4156/2013, η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης που θα κατατεθεί με την υπογραφή της Σύμβασης, επέχει θέση εγγυητική επιστολής
προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής θα γίνει με την έκδοση βεβαίωσης της οριστικής
παραλαβής του έργου. Επίσης η εγγυητική προκαταβολή επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή
του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Για τον
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.
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- Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της Σύμβασης θα πραγματοποιούνται με την υλοποίηση κάθε δράσης
του Έργου, όπως θα πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), ως ακολούθως:
α) Σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χορήγηση ποσού 25% του συμβατικού
τιμήματος με την οριστική παραλαβή Π1.
β) Σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χορήγηση ποσού 20% του συμβατικού τιμήματος
με την οριστική παραλαβή του παραδοτέου Π2.
γ) Σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χορήγηση ποσού 25% του συμβατικού
τιμήματος με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π3 και Π4.
δ) Χορήγηση ποσού 30% του συμβατικού τιμήματος με το τέλος του έργου και την οριστική παραλαβή
των παραδοτέων Π5 και Π6
Στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί προκαταβολή, αυτή θα εισπραχθεί από τον Ανάδοχο με την
ολοκλήρωση του Έργου.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων 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.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον άρθρο 24 του
Ν.2198/94.
Επίσης θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/15-09-2011 «κράτηση
0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄204), στην
οποία θα διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) επί του ποσού της
κράτησης 0,10%.
Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Έργο 2012ΣΜΟ7580003
της ΣΑΜ 075/8
Ουδεμία αναπροσαρμογή τιμής προβλέπεται στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης.
6.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του
Έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του κατάλληλου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς
επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε
να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της
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Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η
ΕΠΠΕ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
5. Αντικατάσταση Μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι το νέο
Μέλος θα είναι τουλάχιστον ισότιμο με αυτό που αντικαθιστά, και εφόσον κρίνεται από τον Ανάδοχο
ότι μία τέτοια ενέργεια θα ενισχύσει και θα αποβεί προς όφελος του Έργου ή εφόσον συντρέχουν άλλες
ειδικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, αντικατάσταση Μέλους της Ομάδας Έργου είναι εφικτή εφόσον
συμφωνήσει εγγράφως η ΕΠΠΕ. Η αντικατάσταση κοινοποιείται από τον Ανάδοχο στην ΕΠΠΕ
εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της.
6. 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.
7. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός του
ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση της ΕΠΠΕ να εκχωρήσει σε
Τράπεζα της επιλογής του.
8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και αιτιολογημένα προς την ΕΠΠΕ.
9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου
ή τρίτων, οι οποίοι σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου.
10. 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 Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 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.
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 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.
6.5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το
σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Ειδικότερα:
- Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που
περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με
οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
- Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους και
συνεργάτες ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι αυτοί είναι
σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
- Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή η εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος
Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού.
Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν
δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο,
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες,
εξαιρουμένων του προσωπικού, των συνεργατών.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δ ε ν δ ύ ν α τ α ι ν α π ρ ο β α ί ν ε ι σ ε δ η μ ό σ ι ε ς δ η λ ώ σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο
Έ ρ γ ο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε
να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή
την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της
εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας
του Έργου ή του Αναδόχου.
6.6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου έργου, μέχρι την ημερομηνία της οριστικής
παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και
δικαίωμα τρίτου.
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την
τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα
αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.
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Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί
και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά
δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
6.7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση υπέρβασης συμβατικής προθεσμίας κατά την υλοποίηση του Έργου με υπαιτιότητα του
Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών παράδοσης (αρχικών ή τροποποιηθείσων) Παραδοτέων, η
Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ, μπορεί να επιβάλλει ποινική ρήτρα σε βάρος
του Αναδόχου για κάθε ημέρα καθυστέρησης σε ποσοστό 0,1% επί της συμβατικής αξίας των
Παραδοτέων που καθυστερούν και κατά μέγιστο σε ποσοστό 10% αυτής σύμφωνα με το άρθρο 32 ΠΔ
118/2007.
2. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες λαμβάνοντας υπόψη τις χρονικές μεταβολές, οι
οποίες δύναται να έχουν προκύψει μετά από έγγραφη κοινή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών.
3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε
ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Η είσπραξη των ποινικών ρητρών αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου, η οποία εφόσον
πραγματοποιηθεί εντός συμβατικών προθεσμιών προκαλεί την αυτόματη αναίρεση των ως άνω
ποινικών ρητρών.
Αντίθετα, εφόσον η ολοκλήρωση του Έργου πραγματοποιηθεί σε εξωσυμβατικό χρόνο, το σύνολο των
επιβληθεισών ποινικών ρητρών αθροίζεται και συμψηφίζεται στη τελική πληρωμή του Αναδόχου.
5. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά με τη
συμμετοχή τους στο Έργο για κάθε ένα από τα Μέλη της.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
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Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν)
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με
την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά
από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν
το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το
ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που
υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του
Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
6.8. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής .
Ο Προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μία τέτοια
περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα. Απαραίτητη είναι η συνυποβολή με την
προσφορά κάθε αναγκαίου στοιχείου, από το οποίο θα προκύπτει τόσο η ύπαρξη συμφωνίας με τον
υπεργολάβο, όσο και η αμοιβαία πρόθεση συνεργασίας.
6.9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου διαφορετικά, με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ

58

: 40-7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: του υποέργου 1
«ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
του έργου
«Εκπόνηση μελετών για την κλιματική αλλαγή»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130,000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
159,900,00 (με ΦΠΑ 23%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του…………………………………, με έδρα……., οδός……., αριθμ….., Τ.Κ. ……………., τηλ:……………………,
fax: ……………….., e-mail: ………………….
Αφού λάβαμε γνώση της προκήρυξης, υποβάλλουμε την κάτωθι Οικονομική Προσφορά για την εκτέλεση
του ως άνω έργου.
Αριθμητικά
Ολογράφως
Συνολική αμοιβή χωρίς ΦΠΑ € ………………………. ………………………………………………………………….. ευρώ
ΦΠΑ 23% € ………………………. …………………………………………………………….. ευρώ
Συνολική αμοιβή με ΦΠΑ € ………………………. …………………………………………………………….. ευρώ
*Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως.
Έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
Τόπος, Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα

60

: 40-7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119, 10192 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ............................................... Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς: [Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής]
Εγγυητική Επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ
……………………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ 7.995,00 € για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του υποέργου
1‘ «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» του έργου
“Εκπόνηση μελετών για την κλιματική αλλαγή” συνολικής αξίας 159.900,00 €, σύμφωνα με τη με αριθμό
___ /2013 Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή Ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι έξη (6) μήνες από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119, 10192 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Αριθμ………..
ΕΥΡΩ…………………
Αθήνα: ……………………...
Προς
ΕΔΡΑ:………………………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα,
παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της
………………………………………………………………………………….μέχρι το ποσό των …………………………………..ευρώ.
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αρ. ….. που
αφορά στο διαγωνισμό της ………. για εκτέλεση του υποέργου 1 «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» του έργου “Εκπόνηση μελετών για την κλιματική αλλαγή” και
την πιστή εφαρμογή των όρων της ανωτέρω σύμβασης, συνολικής αξίας …….., σύμφωνα με τη με αρ. ….
Διακήρυξη.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος
χαρτοσήμου.
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή
της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσης σας και θα το
καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της
εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίηση σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό
ποσοτικού ορίου και σύμφωνα μα το άρθρο 7 του ΑΝ 440/1945όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.
Η Παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό ίδρυμα.
Με τιμή
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ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119, 10192 ΑΘΗΝΑ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
-΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
υπέρ της εταιρείας ...............................................................................………..
Δ\νση …………………………………………………………. μέχρι του ποσού των …………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας για την λήψη προκαταβολής ποσού 10% της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ , πλέον τόκων κατ εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 6 του ΠΔ 118/07 σύμφωνα με την
σύμβαση ……… για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου 1 «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» του έργου “Εκπόνηση μελετών για την κλιματική αλλαγή”
(αρ.Δ/ξης ….)
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}
-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
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..
-Βεβαιούνται 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Α/Α
1
2
3
………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

64
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προσωπικές Πληροφορίες
Επώνυμο / Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Υπηκοότητα
Χρονολογία γέννησης

Επαγγελματική Εμπειρία
Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας

Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Χρονολογίες
Τίτλος του πιστοποιητικού ή
διπλώματος
Επωνυμία και είδος του
οργανισμού που παρείχε την
εκπαίδευση ή κατάρτιση

Ατομικές Δεξιότητες και
Ικανότητες
Μητρική γλώσσα
Άλλες Γλώσσες
Ικανότητα Ανάγνωσης
Ικανότητα Γραφής
Ικανότητα Ομιλίας
Καλλιτεχνικές δεξιότητες και
ικανότητες
Πρόσθετες Πληροφορίες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

Ημερομηνία:

20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

Down
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο
«ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Στην Αθήνα σήμερα <ημ/νία>, ημέρα <ημέρα>, στην έδρα της Διεύθυνσης Ελέγχου
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251, (Α.Φ.Μ. ………………, Δ.Ο.Υ. …………………..),
όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τ…., κ. ……………………………………………………, που θα
αποκαλείται εφεξής και για συντομία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και αφ’ ετέρου, το <φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή ένωση>, που εδρεύει στην <ταχ.δ/νση> και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον <ονοματεπώνυμο>, υπό την ιδιότητά του ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, σύμφωνα με
<νομιμοποιητικό εκπροσώπησης για νομικό πρόσωπο και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
για ένωση>, που θα αποκαλείται εφεξής και για συντομία ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αφού έλαβαν υπόψη
τους:
1. Το Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος»
(Φ.Ε.Κ. 19/Α΄/1988)
2. To Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005),
3. Την υπ΄ αριθμ. 2876/7-10-2009 Πρωθυπουργική Απόφαση «Αλλαγή Τίτλου
Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 2234/Β΄/2009)
4. Τον Κανονισμό 1251/2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ
και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσο αφορά τα
κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
5. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 112/Α΄2010), όπως συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις της αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών
«Αύξηση των χρηματικών ποσών» (ΦΕΚ 1291/Β/2010)
6. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
7. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ.19/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2741/99 (ΦΕΚ Α’199)
8. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/2007) και
ειδικότερα το άρθρο 15,
9. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 64/Α/2007),
10. Το Ν. 2198/1994 άρθρο 24 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (Α΄43),
11. Το Ν. 3845/2010 άρθρο 4 «Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής
οικονομίας από τα Κράτη-Μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
(Φ.Ε.Κ. 65/Α΄/2010) - Αλλαγή Φ.Π.Α.: Εφαρμογή νέων συντελεστών από 1-7-2010,
12. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
Συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003)
13. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια»” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010),
14. Το Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄/2010)
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15. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/2010
16. Την με αριθμ. Οικ. 12123/25.2.2013 (ΦΕΚ499/Β΄/5.3.13) απόφαση περί
«Εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Υπουργού του Υπουργού» και «Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών
Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής».
17. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών
περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και
εργασίες (Φ.Ε.Κ. 431/Β΄/1998)
18. Τον Ν. 4013/15-09-2011 άρθρο 4 παρ.3 «Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄204) όπως συμπληρώθηκε
με το υπ’ αριθμ. 2/55469/0026/10.6.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Γ.Γ.
Δημοσιονομικής Πολιτικής (αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού 43942/24.7.2013)
19. Το άρθρο 21 του Ν.4111/2013 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις [...] και άλλες επείγουσες
διατάξεις»
20. Το άρθρο 45 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03-12-2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και
Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
21. Το Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/13), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12,
4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ: Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας με την οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
22. Την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 116/Α/11) «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
23. Το άρθρο 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
μελών τους με κλήρωση» του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α/11) συμπληρωματικά με την
παράγραφο ιδ του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/08)
24. Την αριθμ. 47022/12-08-2013 απόφαση (ΦΕΚ 2140/Β/30-08-2013) περί
αναδιάρθρωσης της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ
25. Το έργο 2012ΣΜ07580003 της ΣΑΜ 075/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
με προϋπολογισμό το ποσό των 159.900,00€
26. Την υπ΄ αριθμ. 119431/16-5-2012 Πράξη Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Εκπόνηση
Μελετών για την Κλιματική Αλλαγή», με κωδικό ΜΙS 376172, το από 14-5-2012 Τεχνικό
Δελτίο όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την με αριθμ. 106576/8-7-2013 Απόφαση
Τροποποίησης Πράξης Ένταξης του ΕΠΠΕΡΑΑ και το από 16-5-2012 Σύμφωνο Αποδοχής
που τη συνοδεύει και την υπ’ αριθμ. οικ. 113224/18.12.2013 2η τροποποίηση της
πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
27. Το γεγονός ότι το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το
Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ
28. Την από …………….. απόφαση με Α.Π. ……………………. της Αναθέτουσας Αρχής με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο:
«ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
29. Την υπ΄ αριθμ. 6440/δ/31-01-2013 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών
30. την με αρ πρωτ.. …. από …../…/2014 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την
ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
31. Την από ……………………… προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις
προαναφερόμενες αποφάσεις και την παρούσα.
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32. το από ………………………….. Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με το
οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο του διαγωνισμού για την ανάθεση του
Έργου «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ».
33. την από …………….. απόφαση με Α.Π. ……………………. της Αναθέτουσας Αρχής, με την
οποία επικυρώθηκε το ανωτέρω Πρακτικό, κατακυρώθηκε η ανάθεση του Έργου
«ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτήθηκε ο/η «στοιχεία» για την υπογραφή της Σύμβασης
(ΑΔΑ: ……………….)
34. Ότι δεν εκκρεμούν προσφυγές, ή άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία ενώπιον της
Αναθέτουσας Αρχής, διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά της διαδικασίας εν συνόλω.
35. Το υπ’ αριθμ. ……………………. έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
για την προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης.
36. Την Προσκόμιση από τον ανάδοχο της υπ’ αρίθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης του έργου, της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με
διάρκεια…………..
37. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι «δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005», για (κάθε μέλος της ένωσης των
εταιρειών που αποτελούν) τον Ανάδοχο.
δηλώνουν, συνομολόγουν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο
παρόν άρθρο:
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών,
των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Υπηρεσίες: οι παρεχόμενες στο Φορέα Διαχείρισης υπηρεσίες.
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν
να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη
Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη
εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Προκήρυξη: Η από <ημερομηνία προκήρυξης> προκήρυξη διαγωνισμού της Αναθέτουσας
Αρχής για την ανάθεση του Έργου «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ».
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Προσφορά: Η από <ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη
για τις Υπηρεσίες, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τη Σύμβαση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και η Ανάδοχος αναλαμβάνει την
Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 20072013” (Άξονας Προτεραιότητας 06 – “ Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής ”).
Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β’ – Τεχνική Περιγραφή
της Προκήρυξης
Οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση.
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, η οποία θα γνωστοποιηθεί στην Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας
Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και
υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες,
εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει, ενώ, οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από και προς τα Ελληνικά για την
επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του
Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του πρωτοτύπου,
υπερισχύει το πρωτότυπο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών για την παροχή των Υπηρεσιών και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου εκτός
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
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Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης των
Υπηρεσιών στον Ανάδοχο, στην Προσφορά του Αναδόχου και στην Προκήρυξη, με την
αναφερόμενη σειρά ισχύος και μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και
την εφαρμογή της Σύμβασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες
διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και του Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η παροχή των
υπηρεσιών θα γίνει με σύμβαση έργου.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση,
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι
γραπτή. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά [ή/και ιδιοχείρως] (μπορεί να
περιληφθεί εφόσον κρίνεται σκόπιμο) ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:
ΥΠΕΚΑ - Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜ. ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ
Πατησίων 147,
Αθήνα, Τ.Κ. 11251
τηλ. .............., fax: ..................,
email: ..............................
Για τον Ανάδοχο:
<Επωνυμία>
<διεύθυνση>
<Τηλ./Fax>
<E-mail>
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε
οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση
του ή που ο ίδιος θα ανακαλύψει κατά την παροχή των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
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συμβατικών του υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά ώστε το
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο για την
παροχή των Υπηρεσιών να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης
των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ δικαιούται επίσης
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/07, όπως
αυτό ισχύει.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το τις Υπηρεσίες
χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση
ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της
οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον
αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί.
Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους
όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή
εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η
τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις
για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ.
118/07, όπως αυτό ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ)
Ο Ανάδοχος, για την παροχή των Υπηρεσιών, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που
έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην
Προσφορά του τμήμα των Υπηρεσιών.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων του και
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή
αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει στην
Προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει
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και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή χρησιμοποίηση άλλου υπεργολάβου υπόκειται στην
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος
ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή την
πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, κοινοποιώντας την ταυτότητα του
νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη
τεκμηρίωση για την απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν
για την ανάθεση της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην παροχή των Υπηρεσιών που,
κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
Υπηρεσιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από
κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικατάσταση.
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση
της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, όπως αυτό
ισχύει.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την παροχή των Υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά
ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων
της παρούσας Σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και
φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.
Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί
σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για
συμπληρωματική εργασία δεν είναι επιλέξιμες. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν
συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α.,
αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης
γνώμης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει
να διατηρείται αναλλοίωτο.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
1.

Παραδοθούν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2 της
παρούσης.

2.

Παραληφθούν (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα του Αναδόχου από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου και την Αναθέτουσα Αρχή.
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3.

Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

4.

Εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο μέχρι την
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της
εκτέλεσης της Σύμβασης και την παραλαβή των Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των Υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην υλοποίηση του
Έργου με δικό της στελεχιακό δυναμικό με στόχους:
Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου του Έργου ·
Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των
ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή
εκτέλεση του Έργου
• Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση,
χρηστικότητα, κλπ.).
Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα
στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. Επίσης θα μεριμνά εμπρόθεσμη καταβολή
της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα Σύμβαση και εφόσον
υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις
•
•

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο,
μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται
να γνωστοποιήσει, σχετικό με την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται
προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα
στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή των Υπηρεσιών ή με την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια
του προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν
προσώπων, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των
χώρων όπου παρέχονται οι Υπηρεσίες. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον
Ανάδοχο πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν
συνάφεια με τις Υπηρεσίες.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα
πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 14
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, της Προσφοράς του, της
Προκήρυξης και της σχετικής νομοθεσίας, άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο
την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελείται από ένωση ή
κοινοπραξία προσώπων, κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται ευθέως,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της
Σύμβασης. Τυχόν υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας
περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο 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 σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθμός,& αρχή
που εξέδωσε> εγγύηση ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς)> ευρώ, που καλύπτει
το 10% του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου και επιστρέφεται στον
Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997, και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία
των κρατών αυτών, το δικαίωμα αυτό. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε
αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα
εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική
όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Εγγυητική επιστολή που εκδίδεται σε άλλο
κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύεται από νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την παροχή
των Υπηρεσιών, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών,
σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία
αναφέρεται στη Σύμβαση ή στην Προσφορά. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα
Αρχή για κάθε ζημιά που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου
ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την παροχή των Υπηρεσιών,
περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του, μέχρι κατ’ ανώτατο όριο το ισόποσο του
Συμβατικού Τιμήματος για κάθε περίπτωση και για όλες τις περιπτώσεις συνολικά.
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Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το εύλογο
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους
του, ή των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει την πρωτοβουλία
και θα λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετη από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημιά που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος των Υπηρεσιών που δεν μπορεί λόγω πλημμελούς
εκτέλεσης της Σύμβασης να αξιοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, ο
Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές πρόγραμμα
εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται οι δραστηριότητες που θα
υλοποιηθούν και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.
Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης της Σύμβασης που εμφανίζεται στο Παράρτημα <αριθμός> της Σύμβασης και
περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
(α) τη σειρά με την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα επιμέρους παραδοτέα ή
να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν,
συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών διαστημάτων <παράδοσης/υλοποίησης>,
(β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών
Παραδοτέων,
(γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση
μεταξύ των επιμέρους παραδοτέων/δραστηριοτήτων,
(δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Η έγκριση του προγράμματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Αν, πάντως, η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το
πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το
αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.
ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παροχή των Υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
(Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης) και διαρκεί <αριθμός (ολογράφως και
αριθμητικώς)> μήνες. Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα <αριθμός> της
Σύμβασης απεικονίζει την προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης και κάθε επιμέρους
τμήματός της, με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων.
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ΑΡΘΡΟ 19
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή
δραστηριοτήτων του, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό διάστημα εξήντα (60)
ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον
Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το
συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε κάθε περίπτωση να μετατίθεται
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.
Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν
χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε
ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 20
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
παροχής των Υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε παράτασης ή μετάθεσης των
προθεσμιών τυχόν χορηγηθεί.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης των Υπηρεσιών ή του συνόλου
αυτών από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, μετά την όποια παράταση ή
μετάθεση χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις για
εκπρόθεσμη παράδοση του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει.
Λόγω της σπουδαιότητας των Υπηρεσιών, σε περίπτωση που το αντικείμενο των Υπηρεσιών
δεν παραδοθεί και αρχίσει να λειτουργεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
περιλαμβανομένης της τυχόν παράτασης ή μετάθεσης αυτού, ή δεν λειτουργεί
ικανοποιητικά, τότε, πέραν των κυρώσεων που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, ο
Ανάδοχος θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ή μη ικανοποιητικής
λειτουργίας του συστήματος ποσοστού 0,5% επί του Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι κυρώσεις αυτές θα επιβάλλονται, επίσης, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις σε σχέση με το
χρονοδιάγραμμα παροχής των Υπηρεσιών που έχει καθορίσει στην Προσφορά του ο
Ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένων και των τμηματικών προθεσμιών παροχής των
Υπηρεσιών, δηλαδή οι κυρώσεις θα εφαρμόζονται για όλες τις επιμέρους φάσεις παροχής
των Υπηρεσιών.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των
Υπηρεσιών και θα εισπράττονται με παρακράτηση από την επομένη πληρωμή του
Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής (εφόσον έχει δοθεί), αντίστοιχα, εφόσον ο
Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι
ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν οι Υπηρεσίες περατωθούν
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μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση
τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών
λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει
ουσιώδη όρο της Σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με
άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό ισχύει.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε
περίπτωση χορήγησης παράτασης ή μετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της,
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν μέρος του
Συμβατικού Τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 21
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα μπορεί να τα
χρησιμοποιεί προς όφελος της με εξαίρεση οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό υλικό
αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παρέσχε ο Ανάδοχος.
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο Ανάδοχος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής
ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, η δε Αναθέτουσα
Αρχή δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που
χορηγήθηκε από τον Ανάδοχο ή από τρίτο προμηθευτή του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η εν γένει εκτέλεση των
υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσας δεν προσκρούει σε κανένα απολύτως δικαίωμα
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου
μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με
δικαιώματα επί των Παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και
γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα εύλογα έξοδα, τα
οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που
θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου μέσα στα
όρια του άρθρου 16 της Σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
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ΑΡΘΡΟ 22
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα Παραδοτέα θα
πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα
στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση,
πλημμελή εφαρμογή κλπ.) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες,
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται
να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 23
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και,
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της
Σύμβασης έξοδα.
Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή
αίτηση πληρωμής, καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια,
παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που
πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διαδικασία για την έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος, πάντως, δεν θα υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που προσδιορίζονται στη
Σύμβαση.
Σε περίπτωση που, από τον ΚΒΣ, απαιτείται έκδοση τιμολογίου, η εξόφληση του οποίου,
σύμφωνα με τη Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτή της έκδοσης,
δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών.
ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συμβατικό Τίμημα για την παροχή των Υπηρεσιών, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την
Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των <ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)>
ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Το
Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη
τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Στο
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Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου που
απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του Έργου.
Στο Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα δημοσίευσης της
Προκήρυξης που αναλογούν στο συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 25
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης που αναλύεται στο Παράρτημα <αριθμός>
και μετά την παραλαβή και έγκριση των εκεί οριζόμενων ενδιάμεσων και τελικών
παραδοτέων. Η τελευταία πληρωμή θα αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που θα έχει
απομείνει έως τη λήξη της προγραμματικής περιόδου.
Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερη και δεν έχει καμία
υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου,
εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τις πιστώσεις του
προγράμματος. Επίσης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των
προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις
Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται:
•

Πρωτόκολλα Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου των παραδοτέων και επικύρωσή τους από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής.

•

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

•

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

•

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου.

•

Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου με την ένδειξη “εξοφλήθηκε”, εάν δεν
αναγράφεται τούτο επί του Τιμολογίου.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε επιταγή, η οποία θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει
των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής
ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη
αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λπ.).
Η δαπάνη για την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης θα καλυφθεί από την Πράξη με τίτλο
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», (Συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ
και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
2007-2013 - Άξονας Προτεραιότητας 06: «Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής» - από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων του έργου 2012ΣΜΟ7580003 της ΣΑΜ 075/8.
ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή των Παραδοτέων θα
γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που ορίσθηκε με την από
.........................-2014 απόφαση με Α.Π. ............ της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παραλαμβάνει τα επιμέρους παραδοτέα κάθε
τμήματος των Υπηρεσιών αλλά και το σύνολο κάθε τμήματος των Υπηρεσιών συντάσσοντας
σχετικό πρακτικό, μετά από τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των τεχνικών
προδιαγραφών.
Η διαδικασία παραλαβής των επιμέρους παραδοτέων περιλαμβάνει:
• Παράδοση του κάθε επί μέρους παραδοτέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής. Πιθανές παρατηρήσεις επί του παραδοτέου, από την Επιτροπή, θα
παραδίδονται στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παράδοσή
του. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός είκοσι (20)
εργασίμων ημερών.
• Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα
κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εκθέτει
εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο
παραδοτέο του Αναδόχου εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει
να τις ενσωματώσει στο παραδοτέο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Εάν και
μετά από τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις
υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται οι διαδικασίες
κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.
ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
(β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής.
(γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του,
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
(δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
του επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας
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προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
(β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι
υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
(γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις Υπηρεσίες και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι
οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την
καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος
μέρους των Υπηρεσιών, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα
με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον
Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του
Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος των Υπηρεσιών που δεν
μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
<Σε περίπτωση εκπόνησης σε στάδια> Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το συμβατικό
αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με διάλυση της Σύμβασης για τα εναπομένοντα στάδια των
Υπηρεσιών. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον
Ανάδοχο.
Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07, όπως
αυτό ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 28
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας, ως τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των
μερών και τα οποία αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη
άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας.
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Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα
περιστατικά εντός είκοσι (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός είκοσι
(10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη
Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε
χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται
βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο

«Στοιχεία»

«Στοιχεία»

