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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 

                                                         

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ            ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

   Ευρωπαικό Ταµείο                                                  2007-2013 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Γούρνες, 15/06/2012 

                                                                                          Αριθµ. Πρωτ.: 16502 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. 695/09-03-2012 

ΚΩ∆. ΟΠΣ 374509 
 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» 
 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ            Είκοσι τέσσερις (24) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:                     ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ         ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:                 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       50.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ  
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Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Χερσονήσου 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Tο Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

5. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

3263/04  

6. Την Υ.Α. Αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση των 

χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων». 

7. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων», 

8. Το Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, 

παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων», 

9. Το Π.∆. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 

10. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες» 

11. Την Υ.Α Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση 

συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Ν. 3614/03.12.2007: ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 

τεύχος Α’) 

13. Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

14. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη-µέλη 

σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. 

15. Το Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 

138/Α’/16.6.2011) 
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16. Την µε Α.Π. 695/9-3-2012  απόφαση του Προέδρου ∆Σ της ΜΟ∆ ΑΕ για 

ένταξη της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Χερσονήσου» Άξονα 

Προτεραιότητας "01 – Υποστήριξη επιτελικών δοµών, λειτουργιών και δικαιούχων 

φορέων" του Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής". 

17. Τις υπ’ αριθ. 145/2012 και 235/2012 σε ορθή επανάληψη αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου 

18. Την υπ’ αρ.271 /2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την 

έγκριση των όρων της προκήρυξης για το έργο «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου 

Χερσονήσου» 

19. Την υπ’ αρ. 897/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «Τεχνική 

Βοήθεια του ∆ήµου Χερσονήσου» 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και ελεύθερη 

συµπλήρωση τιµολογίου για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα: 

 

Περιγραφή εργασίας «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Χερσονήσου» 
 

Προϋπολογισθείσα 
∆απάνη 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του υπό την 

παρούσα προκήρυξη «Έργου» ανέρχεται στο 

ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 
50.000,00) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

23%. 

 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι 

την 4/07/2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο δηµοτικό κατάστηµα του 
∆ήµου Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών, Τ.Κ. 
70014) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.  
 Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 

λογίζονται ως εκπρόθεσµες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή 

αποστέλλοντας τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µέσω Courier στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αµερικάνικη 
Βάση Γουρνών, Τ.Κ. 70014).   Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής ο 

∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων 

προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 4/7/2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο 
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Χερσονήσου στις Γούρνες Ηρακλείου (Πρώην 
Αµερικάνικη Βάση Γουρνών, Τ.Κ. 70014), από την αρµόδια Επιτροπή. 

Η παρούσα απόφαση και τα συνηµµένα παραρτήµατα αυτής είναι αναρτηµένα στον 

Πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου  

http://www.hersonisos.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού. Περίληψη της 
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προκήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες του νοµού και σε µία (1) 

εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού. Επίσης, το παρόν θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ………….. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 
 
                                               Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου  
 
                                                ΖΑΧΑΡΙΑΣ EMM. ∆ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Τύπος ∆ιαγωνισµού   Πρόχειρος διαγωνισµός, σε Ευρώ, µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική 

άποψη προσφορά. 

Αναθέτουσα Αρχή ∆ήµος Χερσονήσου 

Αντικείµενο 
 

Αντικείµενο του έργου, σύµφωνα και µε το 

εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης,  

στην τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου 

Χερσονήσου για πράξεις που απαιτούν 

εξειδικευµένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέµατα 

που δεν µπορεί να καλυφθεί από το υφιστάµενο 

προσωπικού του ∆ήµου. Ο ∆ήµος Χερσονήσου 

έως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου 

2007-2013, προτίθεται να υλοποιήσει τα 

ακόλουθα έργα: 

1. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας 

Σγουροκεφαλίου, ∆.Ε.Επισκοπής 

2. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Παναγίας 

Γκουβερνιώτισσας, ∆.Ε. Χερσονήσου 

3. ∆ιαµόρφωση χώρου ∆ηµοτικού Ακινήτου, 

Πισκοπιανό, ∆.Ε. Χερσονήσου 

4. Ολοκλήρωση αναβάθµισης οικισµού 

Επισκοπής, ∆.Ε. Επισκοπής 

5. Αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & 

ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων 

Κρασίου, ∆.Ε. Μαλίων 

6. Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δυτικής 

περιφερειακής οδού οικισµού Επισκοπής, ∆.Ε. 

Επισκοπής. 

7. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο ΒΑ  τµήµα 

του οικισµού Κρασίου, ∆.Ε. Μαλίων 

8. Ανακαίνιση και Ανάδειξη παραδοσιακού 

κτιρίου Ανώπολη, ∆.Ε. Γουβών 

9. Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού 

και πολιτιστικού πλούτου του ∆ήµου 
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Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. Χερσονήσου 

10. Αναβάθµιση  του κτιρίου του Ιδρύµατος 

«Έλλης Αλεξίου», Κράσι, ∆.Ε. Μαλίων 

για τα οποία και θα υποβάλλει αιτήσεις 

χρηµατοδότησης σε σχετικές προσκλήσεις των 

ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Τα ανωτέρω έργα, τα οποία προτίθεται να 

υλοποιήσει ο ∆ήµος Χερσονήσου, είναι µεσαίας 

ωριµότητας καθώς για τα περισσότερα εξ αυτών 

έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες µελέτες, σε 

άλλα απαιτείται η επικαιροποίησή τους ενώ σε 

όλα απαιτείται η σύνταξη των σχετικών 

Τεχνικών ∆ελτίων αλλά και η σύνταξη 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης (αναλόγως της 

φύσης του έργου).  

Σε κάθε περίπτωση η τεχνική υποστήριξη του 

∆ήµου Χερσονήσου θα αφορά τόσο στο στάδιο 

προετοιµασίας των αιτήσεων χρηµατοδότησης 

όσο και στο στάδιο υλοποίησής τους, µετά την 

ένταξη αυτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της 

διοικητικής οργάνωσης του ∆ήµου Χερσονήσου 

ως ∆ικαιούχο του ΕΣΠΑ, ώστε να βελτιώσει 

την οργανωτική του αποτελεσµατικότητα για την 

επιτάχυνση της διαδικασίας 

ωρίµανσης/υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων 

πράξεων από το ΕΣΠΑ. 

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 
 

Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ) 
 
 

374509 

 

Προϋπολογισµός που βαρύνει 
 

Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ01980061 

ΚΑ 30.7413.0011 
 

Χρηµατοδότηση 
 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από το 

Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από εθνικούς πόρους 

στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013» 
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Προθεσµία υποβολής 
διευκρινίσεων επί των όρων 
της διακήρυξης 

Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης 

διακήρυξης έως τις 26/06/2012 

 

Καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 
 

Στις 4/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών 
 

∆ήµος Χερσονήσου - Γραφείο Πρωτοκόλλου  

Γούρνες Ηρακλείου (Πρώην Αµερικάνική Βάση 

Γουρνών) Τ.Κ. 70014 

 

Ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης προσφορών 

4/07/2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών 
 

Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την εποµένη 

της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

∆ιάρκεια εκτέλεσης της 
Σύµβασης 
 

Είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. 

 

Ηµεροµηνία διακήρυξης  
 

15/6/2012 

 
 

O διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

όπως αυτοί αναλύονται στα Παραρτήµατα Β, Γ και ∆ της παρούσας προκήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1.1) Σκοπός της διενέργειας του Πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 

τη συµφερότερη προσφορά, είναι η επιλογή αναδόχου για το έργο «Τεχνική Βοήθεια 

∆ήµου Χερσονήσου»  µε κωδικό 374509 που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-

2013» µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

1.2) Το αντικείµενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα του ανωτέρω έργου αναφέρονται 

στη Τεχνική Έκθεση (Τεχνικές Προδιαγραφές)  που αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσης. 

 

 
1.3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι 

εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – µέλη της 

Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη – µέλη που έχουν 

υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό 

τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης 

τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους – µέλους της ΕΕ 

ή του ΕΟΧ ή κράτους – 

µέλους που έχει υπογράψει την Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. ∆ικαίωµα 

συµµετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. 

 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών, ή συνεταιρισµοί, ή κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η 

παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται µε νοµοθετικές, 

κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη. 

 

 Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως 

ισχύει, και όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων 

των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες 

έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: 
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i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (20), 

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

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 4 Συµβουλίου(22). 

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

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(23). 

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

2. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. 

3. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή 

τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 

4. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να 

διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά 

περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

6. Όσοι κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση 

εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πληρωµή των 

φόρων και τελών σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

9. Όσοι προσκοµίσουν ψευδείς δηλώσεις ή παραλείψουν την υποβολή των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. 

10. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή 

αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 

παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, 

σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. 

11. Όσοι δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο Άρθρο Β.2.4 της παρούσας προκήρυξης 

12. Όσοι δεν προσκοµίσουν την προσήκουσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο Β.2.5 της παρούσας προκήρυξης. 
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Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της. 

 

1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την 

Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

 Οι Έλληνες Πολίτες 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα  

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να 

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της 

Προσφοράς. 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής του  δραστηριότητας για κάποιο από 

τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα 

που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 

β) Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης 

 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
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7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ή άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 

προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

 

13. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

14. Παροχή εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά, 

εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του µέσω 

αντιπροσώπου. 
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Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα  

2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της 

χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος 

στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου 

και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή 

του, κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς του. 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής του  δραστηριότητας για κάποιο από 

τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα 

που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 

ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 

β) Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης 
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5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 

συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 
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Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από 

αυτόν προσωπικό. 

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 

προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

13. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

14. Παροχή εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά, 

εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του µέσω 

αντιπροσώπου. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση, η 

οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 

του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 
 
 
Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα  

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να 

πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της 

Προσφοράς. 
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3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 

οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές 

Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 

για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 

43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 

β) Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
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οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 

11. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ή άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού 

 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό 

 

13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 

προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού 

 

14. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

15. ∆ικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε 

τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο 

κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ ή 

απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νοµικού 

προσώπου, 

4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, 

στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 

Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 



17 

 

νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα 

λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 

συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  

6. περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της 

εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα 

τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 
Οι συνεταιρισµοί 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 

εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των 

προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη 

σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα 

έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

2. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα  

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 

43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
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προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ.. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού 

4. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

λειτουργεί νόµιµα 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 

β) Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης  

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

11. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

12. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
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διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ή άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού 

13. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της 

χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος 

στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου 

και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή 

του, κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς του 

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό 

15. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 

προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού 

16. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

17. Παροχή εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά, 

εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του µέσω 

αντιπροσώπου  

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 
Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα  
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2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου 

/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το 

οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της 

Προσφοράς του 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 

νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και 

για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόµιµου 

εκπροσώπου του προσφέροντος, ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 

αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου 

δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 

β) Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
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αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

11. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 

συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό 

13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 

προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού 
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14. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

15. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 

εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των 

προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη 

σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 

νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα έγγραφα αυτά θα 

υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα 

16. Παροχή εξουσιοδότησης προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά, 

εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του µέσω 

αντιπροσώπου 

 

 Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση, η 

οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 

του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 
 
 
Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν 

όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ 

αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 

συνεταιρισµός) 
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2. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

- να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια 

το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη 

διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

- να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την 

ευθύνη για την 

εκπλήρωση του Έργου - να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο 

∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 

των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

3. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 

συµµετοχή του Μέλους: 

- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
- στο ∆ιαγωνισµό 

 
Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 
 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκοµίζονται 

µε νόµιµα θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. 

  

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

 

1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να 

περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. 

Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το «Έργο», είναι δυνατόν να 

υποχρεωθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ορισµένη νοµική 

µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση 

της Σύµβασης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του 

«Έργου» στην Ένωση/Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

ως µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
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Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα 

εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την 

ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα 

εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. η οποία 

και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 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 

∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 
 
1.4) Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής/ Άλλα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε 
ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις  συµµετοχής, στο 

∆ιαγωνισµό: 

1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση «Έργου». 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

 

1.1 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε : 

- επιχειρηµατική δοµή 

- τοµείς δραστηριότητας 

- προϊόντα και υπηρεσίες. 

- παραγωγικά µέσα και τεχνικός εξοπλισµός 

1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 

τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση «Έργου» τότε θα πρέπει να 

καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 

συνεργασίας και δήλωση όπου περιγράφει το τµήµα του «Έργου» που αναθέτει σε 

υπεργολάβο. 

 
Α/Α 

 

Επωνυµία 

Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

 

Ονοµατεπώνυµο 

Στελέχους 

Υπεργολάβου 

 

Θέση 

στην 

Οµάδα 

«Έργου» 

 

Ανθρωποµήνες Ποσοστό 

συµµετοχής 

(%) 

 

      

      
    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
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2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε την προσφορά του (εντός του 

Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης της οικονοµικής και 

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του: 

 

2.1 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 

Ισολογισµών ή όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση 

λειτουργίας µικρότερης της τριετίας  

ή  

∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση 

που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών 

ή 

∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση 

λειτουργίας µικρότερης του έτους. 

Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υποψηφίου αναδόχου, πρέπει να είναι κατ’ 

ελάχιστον 200% του προϋπολογισµού του «Έργου». 

 

3. Να διαθέτει οργανωµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιηµένο από 

αναγνωρισµένο φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, της πλέον πρόσφατης 

έκδοσης του προτύπου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συµµετοχής, καταθέτοντας εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών αντίγραφο του 

πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας. 

 

4. Να έχει αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, 

σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία, σε παρόµοια έργα. Το κριτήριο αυτό 

θεωρείται ότι καλύπτεται όταν στο διάστηµα των τριών (3) τελευταίων ετών έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς τουλάχιστον τρείς (3) συµβάσεις µε αντικείµενο την παροχή 

υπηρεσιών συµβούλου για τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ σε 

Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και επιχειρήσεις αυτών. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία 

έτη, επισηµαίνοντας τα έργα που καλύπτουν τις εν λόγω ελάχιστες προϋποθέσεις. 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 
Α/Α 
 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 
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Όπου 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

 

Από τον κατάλογο των προαναφερόµενων έργων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

τεκµηριώσει τη σχετική εµπειρία υλοποίησης αντίστοιχων έργων µε το 

προκηρυσσόµενο, παρουσιάζοντας αναλυτικά τουλάχιστον ένα (1) έργο µε 

αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών συµβούλου για τη διαχείριση 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ σε Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και επιχειρήσεις αυτών, 

το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία. Αν οι αποδέκτες 

των υπηρεσιών είναι φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, η παροχή των υπηρεσιών 

αποδεικνύεται µε σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που έχει εκδοθεί 

από την κατά περίπτωση αναθέτουσα Αρχή. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι 

ιδιωτικός φορέας, η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται µε βεβαίωση αυτού ή, 

εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του Υποψήφιου. 

 

5. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 

«Έργου». 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του (εντός του 

Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα στελέχη που θα συµµετέχουν στην Οµάδα «Έργου» 

και συγκεκριµένα: 

- Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου 

«Έργου» και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου «Έργου» (εάν υπάρχει) 

- Να δοθούν βιογραφικά για κάθε µέλος της Οµάδας «Έργου». 

- Να περιγραφεί η θέση κάθε µέλους στην Οµάδα «Έργου». 

- Να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο «Έργο» και οι ανθρωποµήνες 

που θα αφιερώσουν. 

- Να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος 

υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). 

 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

5.1 Πίνακα των υπαλλήλων και µόνιµων στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που 

συµµετέχουν στην Οµάδα «Έργου», σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

 

 
Α/Α 
 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης / 
Κοινοπραξίας) 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Υπαλλήλου 
υποψηφίου 
Αναδόχου  

Θέση στην 
Οµάδα 
«Έργου» 
 

Ανθρωποµήνες Ποσοστό 
συµµετοχής 
(%) 
 

      

      

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (5.1)   
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5.2 Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που 

συµµετέχουν στην Οµάδα «Έργου», σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

 
Α/Α 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Εξωτερικού 
Συνεργάτη 

Θέση στην 
Οµάδα 
«Έργου» 
 

Ανθρωποµήνες Ποσοστό 
συµµετοχής (%) 
 

     

     

       ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (5.2)   

 

Τα στελέχη του Αναδόχου που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου ή/και 

Αναπληρωτή Υπευθύνου «Έργου» (Project Manager) θα πρέπει να διαθέτουν 

τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εµπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόµενα: 

1. Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις 

Υπεύθυνου «Έργου» (Project Manager) σε ανάλογα έργα µε το αντικείµενο 

του διαγωνισµού και πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. συναφές µε το αντικείµενο του 

έργου. 

 

Τα µέλη της Οµάδας «Έργου» θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 

προσόντα και εµπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόµενα: 

Κατ’ ελάχιστον τριετή (3) επαγγελµατική εµπειρία και συµµετοχή σε 

υλοποίηση αναλόγων έργων µε συναφές αντικείµενο µε το διαγωνισµό, και 

πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. συναφές µε το αντικείµενο του έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 

καταθέσει Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο 

διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 

τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της 

Ένωσης /Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

- επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί 

όµως συνολικά να καλύπτονται όλες. Εξαίρεση αποτελεί η απαίτηση για την 

ύπαρξη πιστοποιηµένου συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, η οποία πρέπει 

να καλύπτεται από τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 
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4. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 

αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στο 

∆ήµο Χερσονήσου, Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών, Γούρνες Ηρακλείου Τ.Κ. 

70014, Τηλ. 2813404645, Φαξ 2813404608. 

 

Οι προσφορές: 

1. Υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και 

φέρουν, στο πρωτότυπο, τη µονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 

2. 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. 

3. Είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, 

διαγραφές, προσθήκες κτλ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ. θα 

πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες 

από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο 

θα µονογράψει τις διορθώσεις κτλ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν 

πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

Επιπλέον: 

1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και 

δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, 

ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους 

αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την 

αναφορά της σ’ αυτή. Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται 

βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των 

τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του «Έργου», κτλ και ότι έχουν µελετήσει όλα 

τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 
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Εναλλακτικές Προσφορές 
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε 

δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα 

για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα 

διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά 

και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

 
Περιεχόµενο Προσφορών 
Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή : 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά 

στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο 

σχετικό κεφάλαιο της παρούσας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 

ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο, µε τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες 

παραγράφους. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 

διακήρυξη. 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από 

την παρούσα διακήρυξη. 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

 
Τεχνική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD) 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
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Οικονοµική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Τεχνική Βοήθεια του ∆ήµου Χερσονήσου»  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 16502/15-6-2012. 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ -Γούρνες Ηρακλείου  (Πρώην Αµερικάνικη 

Βάση Γουρνών ) Τ.Κ. 70014 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 4/07/2012 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦ) :4/07/2012 

 

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

 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου 

Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου (π.χ. 

∆ικαιολογητικά κλπ.). 

 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία 

και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην 

Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να 

είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 

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 υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από 

τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης. 
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Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και 

αποδεχόµεθα, κλπ. 

 

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται 

συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 

 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαµβάνεται υπόψη. 

 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν 

ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 

ζητηθούν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 

 

Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε 

υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου προς τις τυπικές, 

χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και τα 

οποία προσδιορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

 

 

Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 

πρέπει να περιέχει, τα παρακάτω: 
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1 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του «Έργου» 

1.1 Αντίληψη του προσφέροντος για το έργο 

1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του «Έργου» 

1.3 Οργάνωση του «Έργου» 

1.4 Ανάλυση παρεχόµενων υπηρεσιών – παραδοτέων 

1.5 Εργαλεία Υποστήριξης 

1.6 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

1.7 Οργάνωση παραδοτέων 

2 Οµάδα «Έργου» 

2.1 Σχήµα ∆ιοίκησης του «Έργου» 

2.2 Σχήµα Οργάνωσης του «Έργου» 

2.3 Αναλυτική παρουσίαση της Οµάδας Έργου 

 

Η Ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση του «Έργου»» περιέχει αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να 

προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί: 

1. στην τεκµηρίωση της ολοκληρωµένης αντίληψης του υποψήφιου Αναδόχου για το 

«Έργο»,  

2. στην τεκµηρίωση της επάρκειας της προτεινόµενης µεθοδολογίας υλοποίησης 

του «Έργου», 

3. στο οργανωτικό σχήµα του «Έργου» και τη µεθοδολογία διαχείρισης του 

«Έργου» και στη διασφάλιση της ποιότητας,  

4. στο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και τον προγραµµατισµό 

ολοκλήρωσης των επιµέρους παραδοτέων, 

5. στον τρόπο αντιµετώπισης ειδικών θεµάτων του «Έργου», όπως: η οργάνωση 

της υλοποίησης, ο συντονισµός των επιµέρους εργασιών / µελετών κλπ. 

6. στη στρατηγική – τακτική, που προτίθεται να χρησιµοποιήσει σε όλα τα στάδια 

της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου και την αναλυτική προσέγγιση που θα 

ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.). Επίσης, στις διαδικασίες 

και στον τρόπο συνεργασίας µε που πρόκειται να κάνει µε άλλους εξωτερικούς 

φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές µε το  «Έργο» σύγχρονες πηγές 

πληροφοριών, κλπ. 

7. οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του 

υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 

παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Η Ενότητα «Οµάδα «Έργου» περιλαµβάνει: 

1. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και του τρόπου συνεργασίας µε το 

προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, 
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2. Αναλυτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας των στελεχών που 

θα εµπλακούν στο «Έργο», µε σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και 

διοίκησης του «Έργου». 

3. Αναφορά στη διαθεσιµότητα και καταλληλότητα του Υπευθύνου και Αναπληρωτή 

Υπευθύνου «Έργου» και στη συµπληρωµατικότητα των ρόλων τους, ανά φάση 

και επιµέρους εργασία του «Έργου». 

4. Αναλυτική αναφορά ως προς την Οµάδα «Έργου» σχετικά µε την εξειδίκευση 

του ρόλου τους, στο «Έργο», το εύρος εµπλοκής τους στην υλοποίησή του, τη 

συµπληρωµατικότητα και συνέργια των ρόλων και τη βέλτιστη κάλυψη του 

συνολικού εύρους των απαιτήσεων του «Έργου», ανά φάση και επιµέρους 

εργασία του «Έργου». 

5. Συµπληρωµένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 

στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη της Οµάδας «Έργου».  
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ «ΕΡΓΟΥ» 
Ονοµατεπώνυµο 

Στελέχους 
Εταιρία Θέση στην 

Οµάδα 
«Έργου» 

Αρµοδιότητες / 
καθήκοντα 

 

Απασχόληση 
στο «Έργο» σε 
ανθρωποµήνες 

 

     

     

     

   ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  

6. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του 

υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 

παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου 

στην διάθεση µόνο των συγκεκριµένων στελεχών. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να 

ανταποκριθεί στους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη 

µε όποια πρόσθετη άνθρωπο-προσπάθεια απαιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου 

των αναγκών του «Έργου», στο πλαίσιο του συµβατικού τιµήµατος του «Έργου». 

 

Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου αναφερόµενη στο σύνολο του «Έργου» και το ποσοστό 

έκπτωσης. 

Το συνολικό ποσό πλέον ΦΠΑ, αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά. Σε 

περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθµητικώς, 

θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως. 

Απαγορεύεται µε ποινή αποκλεισµού η οικονοµική προσφορά για τµήµα του 

«Έργου», όπως και διαφορετική σε ποσοστό έκπτωση ανά µέρος ή φάση του 

«Έργου». 
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2.2) Εγγυήσεις 
Κάθε προσφορά στο διαγωνισµό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισµού από εγγυητική επιστολή ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισµού του 

«Έργου» συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής 

επιστολής συµµετοχής είναι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €). 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή 

πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

1. Η ηµεροµηνία έκδοσης. 

2. Ο εκδότης. 

3. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

4. Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του ∆ιαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

5. Ο τίτλος του «Έργου», για το οποίο δίδεται η εγγύηση. 

6. Ο αριθµός της διακήρυξης 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

1. Η υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται : ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

2. Ο αριθµός της εγγύησης. 

3. Ότι η εγγύηση έχει χρονική ισχύ δύο (2) τουλάχιστον µήνες µετά τον 

χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, ή είναι αόριστης διάρκειας 

4. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

5. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης, εντός τριών (3) ηµερών από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

6. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

Η εγγύηση συµµετοχής του διαγωνιζόµενου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων διαγωνιζοµένων 

επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 

της κατακύρωσης του «Έργου». 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί 

να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύµβασης ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συµµετοχή του στο 

διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
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Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και 

όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας. 

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει 

µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για 

υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της προϋπολογισθείσας αξίας, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης και προκαταβολής (εφόσον 

προβλέπεται) επιστρέφονται µετά την οριστική παραλαβή του «Έργου» και την 

εκτέλεση του σχετικού τµήµατος του «Έργου» αντίστοιχα. 

 

Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο 

Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά 

δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ η 

Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 

 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αποφασίζει την ανάθεση της 

Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή 

λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

 
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. 

 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καµία διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως, έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει 

από οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο 

της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή 

στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε 

καµία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 

 
Αποκλείονται του διαγωνισµού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν 

σφραγισµένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονοµικά 

στοιχεία. 

 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, 

θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 

αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις 

από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που 

χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε 

ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

 

Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν 

απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό 

στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. 

 

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής. 

 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει 

ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου 

ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

3.1) Έλεγχος δικαιολογητικών – Αξιολόγηση προσφορών 
Αποσφράγιση ∆ικαιολογητικών 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο 

υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και µονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά 

φύλλο. Στην αποσφράγιση παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους. 

2. Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να 

πληροί ο προσφέρων µε βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
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και η αποδοχή του προσφέροντος στο διαγωνισµό, γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές 

συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό. 

3. Η απόφαση κοινοποιείται µέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζοµένους. 

4. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν µέχρι 

την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του παρόντος 

σταδίου. 

5. Εξετάζονται οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και εκδίδεται τελικός πίνακας. 

6. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές µετά την εξέταση του υποφακέλου 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισµό και η προσφορά 

επιστρέφεται πριν την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 
Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών 
Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται µόνο για όσους 

προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει του υποφακέλου 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η αποσφράγιση γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε fax, ή 

έγγραφο, τουλάχιστον δύο ηµερολογιακές ηµέρες πριν την συνεδρίαση. Κατά την 

αποσφράγιση µπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους ή 

εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους. 

 

Κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών, θα συντάξει πρακτικό, που κοινοποιείται µέσω της υπηρεσίας 

εγγράφως στους προσφέροντες. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι 

οποίες θα υποβληθούν µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσµατος του παρόντος σταδίου. Ακολουθεί η εξέταση των υποβληθέντων 

ενστάσεων και η έκδοση του τελικού πίνακα τεχνικής βαθµολογίας. 

 
Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών 
  

Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονοµικής 

Προσφοράς. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε 

σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε fax ή έγγραφο τουλάχιστον δύο 

ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. Κατά την αποσφράγιση µπορούν να 

παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι µε τους νόµιµους ή εξουσιοδοτηµένους 

εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα 
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αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µονογράφεται το 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζοµένων. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Ε∆ συνέρχεται στη συνέχεια σε 

κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και 

προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο της παρούσας. 

Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται µέσω της υπηρεσίας 

εγγράφως στους διαγωνιζοµένους. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις 

οι οποίες θα υποβληθούν µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση 

του αποτελέσµατος του παρόντος σταδίου. 

 
Απόφαση Κατακύρωσης 
Κατόπιν και µετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 

γνωµοδοτήσει σχετικά µε την επιλογή και κατακύρωση στην Οικονοµική Επιτροπή η 

οποία και θα εκδώσει την απόφαση κατακύρωσης. 

 
3.2) Κριτήρια Αξιολόγησης των Προσφορών 
 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη προσφορά. Για την 

επιλογή της συµφερότερης προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα 

παρακάτω: 

- Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης. 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς 

µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 
Λi = 0,80 * ( Βi / Βmax ) + 0,20 * (Kmin/Ki). 
 

όπου: 

- Βmax    η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά 

- Βi         η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς i 

- Kmin     το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή 

- Κi         το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i 

- Λi         το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία 

 Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 
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Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 

τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 
Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγµατοποιείται, µε τη χρήση κριτηρίων και 

σταθµισµένης βαθµολογίας. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το 

γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία 

του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των 

σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των προσφορών: 

- είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές 

προδιαγραφές 

- αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

- µειώνεται έως 80 όταν δεν καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους 

όρους και η Προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική 

βαθµολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 

βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

Οι διαγωνιζόµενοι που θα συγκεντρώσουν συνολική βαθµολογία µικρότερη του 80% 

αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού και το άνοιγµα της 

οικονοµικής προσφοράς των. 

Επίσης αποκλείονται και όσοι διαγωνιζόµενοι συγκεντρώσουν κάτω από το 80% της 

απόλυτης βαθµολογίας κάποιου από τα κριτήρια. 

 
Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 
 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Πίνακας: “Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης” 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του 

«Έργου» 

70% 

Α.1 Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης του 
«Έργου», πληρότητα/ποιότητα παρεχόµενων 
υπηρεσιών – παραδοτέων & Εργαλεία 
Υποστήριξης 

55% 
 

Α.2 Χρονοδιάγραµµα υπηρεσιών - Οργάνωση 
Παραδοτέων 

15% 
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Β Οµάδα «Έργου» 30% 

Β.1 Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» 
και προτεινόµενη δοµή και οργάνωση της 
Οµάδας Έργου και τρόπος συνεργασίας µε τις 
δοµές και τη διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής 

15% 
 

Β.2 Λειτουργία της Οµάδας Έργου, ροή εργασιών 
και καταλληλότητα της κατανοµής ρόλων και 
καθηκόντων των µελών της Οµάδας Έργου 
 

15% 
 

 
3.3) Ενστάσεις 
1. Οι ενστάσεις κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην Επιτροπή 

που διενέργησε τη δηµοπρασία ή στο ∆ήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή 

της δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα ή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 

ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στο ∆ήµο 

πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη 

δηµοπρασία. 

2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή. 

 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
4.1) Κατακύρωση 
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ο 

οποίος καλείται για την υπογραφή της σύµβασης, όπως αναφέρεται στα επόµενα, 

εντός δέκα ηµερών από την αποστολή σε αυτόν της σχετικής κατακυρωτικής 

επιστολής. 

 

Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στην 

προκαθορισµένη περίοδο, καταπίπτει η εγγυητική συµµετοχής του. 

 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του διαγωνισµού, 

εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους: 

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

2. Εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού. 

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

απαιτούµενες παρατάσεις. 

 

 

 

 



41 

 

4.2) Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση. Τυχόν 

υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψήφιους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 

δηµιουργεί καµία δέσµευση για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 

 

Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 

περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από 

το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των 

παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. 

 

Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση ή σε περίπτωση που 

ανακύψουν αντικρουόµενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται 

υπόψη κατά σειρά η προσφορά του αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη, 

εφαρµοζόµενων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού 

Κώδικα. 

 

Η διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες  

από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης, η οποία θα υπογραφεί µεταξύ του 

∆ήµου και του Αναδόχου. 

 
4.3) Κρατήσεις – Έξοδα ∆ηµοσίευσης 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του 

ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 
4.4) Τρόπος Πληρωµής 
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του «Έργου» θα γίνεται, ως εξής: 

 

- Ποσοστό 75%  επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος σε τρεις (3) ισόποσες 

δόσεις που αντιστοιχούν στην οριστική παραλαβή αντίστοιχα τριών (3) εξαµηνιαίων 

εκθέσεων 

- Ποσοστό 25% επί του συνολικού τιµήµατος µε την ολοκλήρωση και Οριστική 

Παραλαβή του έργου (παραλαβή Απολογιστικής Έκθεσης). 

 

Τα τιµολόγια του Αναδόχου για τις αµοιβές του θα είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Η 

καταβολή των αµοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 

 

Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου 

παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
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Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) και τις σχετικές 

διατάξεις. 

 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
5.1) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο Προγραµµατισµού κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες(7.00-15.00) από τον αρµόδιο επικοινωνίας του 

έργου για το ∆ήµο Χερσονήσου, κ. Μιχελεκάκη Εµµανουήλ, τηλ. 2813404661, Φαξ 

2813404608 και από την κ. Τασιούδη Καλλιρόη τηλ. 2813404648. 

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους 

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη διεύθυνση: ∆ήµος Χερσονήσου - Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, Γούρνες Ηρακλείου (Πρώην Αµερικάνική Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 

70014.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως, συµπληρωµατικές διευκρινίσεις 

για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ Αρχή. 

Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις σχετικά µε την προκήρυξη παρέχονται το αργότερο 

έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί 

για την παραλαβή των προσφορών, σε αιτήµατα τα οποία έχουν υποβληθεί 

εγγράφως, το αργότερο µέχρι οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκπνοή της 

προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να 

ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το 

περιεχόµενο της προσφοράς του. 

Στην περίπτωση αυτή, η παροχή των συγκεκριµένων διευκρινίσεων είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 
6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
6.1) Τιµές 
Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές 
θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 
Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε Ευρώ ή δίδει 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 υποψήφιοι Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής 
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τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους 

τροποποιήσουν. 

∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του «Έργου» ή µε διαφορετικά ποσοστά 

έκπτωσης ανά µέρος ή φάση υλοποίησης του «Έργου». 

Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι 

µικρότερο του 90% του συνολικού προϋπολογισµού του «Έργου», κρίνεται ότι δεν 

εξασφαλίζει την απαιτούµενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών ή προσόντων των 

στελεχών της Οµάδας «Έργου». 

Σε περίπτωση υποβολής υπερβολικά χαµηλής οικονοµικής προσφοράς, θα ζητείται 

εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της µε 

βάση και το άρθρο 52 του Π∆. 60/2007 και θα τηρείται η ανάλογη διαδικασία. Η 

εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή διευκρινίσεων 

εκ µέρους του Υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Εάν και µετά την 

παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά 

χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς µε 

προϋπολογισµό µεγαλύτερο του «Έργου». 

Αναπροσαρµογή της τιµής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του «Έργου». 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. 

 
6.2) Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για δυο 
(2) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

Προσφορές που ορίζουν µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ενός (1) µηνός κατά 

ανώτατο όριο. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή 

µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της 

αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

     έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 

     κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή  

     δικαστική ενέργεια. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και 

µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο 

εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

 
6.3) Λοιποί Όροι 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 

διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν 

αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια 

Επιτροπή. 

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 
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Επισηµαίνεται ότι: 

· Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

· ∆ιευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη 

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

· ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον 

του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του 

συλλογικού οργάνου. 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
7. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται υποχρεωτικά µε τοιχοκόλληση 

στην εξώθυρα ή σε άλλο µέρος του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος που είναι 

προορισµένο γι' αυτό τον σκοπό. Για τις δηµοσιεύσεις αυτές συντάσσεται 

αποδεικτικό µπροστά σε δύο µάρτυρες. Επιπλέον, περίληψη της παρούσας 

διακήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες του νοµού και σε µία (1)  

εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού. Τέλος περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα 

αναρτηθεί στο site του ∆ήµου www.hersonisos.gr και στη ∆ιαύγεια. 

 

     Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου  
 

 
                                               ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜ.∆ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Στις 24 Νοεµβρίου 2011 µε την υπ’ αριθµόν 4156/11 Πρόσκληση του Ενδιάµεσου 

Φορέα ∆ιαχείρισης Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Α.Ε. (ΜΟ∆ Α.Ε.) (κωδικός 

πρόσκλησης 1.1) προκηρύχθηκε η δράση περί χρηµατοδότησης έργων της 

κατηγορίας πράξεων «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της 

διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων (∆ήµων) για την υλοποίηση 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων». 

Ο ∆ήµος Χερσονήσου υπέβαλε αίτηση χρηµατοδότησης στην προαναφερθείσα 

πρόσκληση και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν πρωτ. 695/09-03-2012 Απόφαση του 

Προέδρου ∆.Σ. της ΜΟ∆ Α.Ε. εντάχθηκε η πράξη µε τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του 

∆ήµου Χερσονήσου» µε Κωδικό MIS 374509 και ∆ικαιούχο τον ∆ήµο Χερσονήσου 

στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δοµών, λειτουργιών και 

δικαιούχων φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ».  

Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

το δε αντικείµενό της περιλαµβάνει στην τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου 

Χερσονήσου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευµένη 

τεχνογνωσία σε ειδικά θέµατα που δεν µπορεί να καλυφθεί από το υφιστάµενο 

προσωπικού του ∆ήµου.  

Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (€50.000,00), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 

των νόµιµων κρατήσεων, το δε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανέρχεται στους 06 

µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης από την υπογραφή της σύµβασης. Η 

παροχή τεχνικής βοήθειας του ∆ήµου Χερσονήσου αφορά στην ωρίµανση και 

υλοποίηση των έργων που περιλαµβάνονται στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ανάπτυξης 

Περιοχών της Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ). Τα έργα αυτά είναι ιδιαίτερα υψηλής 

προτεραιότητας για το ∆ήµο διότι αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τόσο στις αστικές όσο και στις 

αγροτικές περιοχές του ∆ήµου, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στην προσέλκυση επισκεπτών και στην τόνωση της 

τοπικής οικονοµίας. Τα Ολοκληρωµένα Σχέδια Ανάπτυξης, είναι σύνθετα 

προγράµµατα µε ιδιαίτερες απαιτήσεις, αυξηµένες ανάγκες και υποχρεώσεις τόσο 

στο στάδιο της ωρίµανσης όσο και στο στάδιο της υλοποίησης και παρακολούθησης 

των επιµέρους έργων. Γενικότερα, η ωρίµανση, υλοποίηση και διαχείριση 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και η αντιµετώπιση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την ένταξη τους, απαιτούν ιδιαίτερη εµπειρία και τεχνογνωσία σε 

εξειδικευµένα θέµατα. 
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Ο φόρτος αλλά και το αντικείµενο των εργασιών που απαιτούνται για την 

προετοιµασία, ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωµένων 

Σχεδίων δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν µε έγκαιρο και αποτελεσµατικό 

τρόπο από το υφιστάµενο προσωπικό του ∆ήµου λόγω φόρτου εργασίας. 

Για το λόγο αυτό προκύπτει άµεση ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών συµβούλου 

τεχνικής υποστήριξης µε εξειδίκευση και εµπειρία στην ωρίµανση/υλοποίηση και 

παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων και ολοκληρωµένων προγραµµάτων 

τοπικής ανάπτυξης, προκειµένου να ενισχυθεί αποτελεσµατικά η διοικητική 

επάρκεια των υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου στο συγκεκριµένο τοµέα και να 

καλυφθούν οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου, οι οποίες απορρέουν από το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων ΕΣΠΑ. 

 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο αυτό το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού αφορά στην τεχνική 

υποστήριξη του ∆ήµου Χερσονήσου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης για πράξεις που 

απαιτούν εξειδικευµένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέµατα που δεν µπορεί να καλυφθεί 

από το υφιστάµενο προσωπικού του ∆ήµου. Ο ∆ήµος Χερσονήσου έως το τέλος της 

προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, προτίθεται να υλοποιήσει τα ακόλουθα έργα: 

1. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου, ∆.Ε. Επισκοπής 

2. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, ∆.Ε. Χερσονήσου 

3. ∆ιαµόρφωση χώρου ∆ηµοτικού Ακινήτου, Πισκοπιανό, ∆.Ε. Χερσονήσου 

4. Ολοκλήρωση αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής, ∆.Ε. Επισκοπής 

5. Αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης 

κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, ∆.Ε. Μαλίων 

6. Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού οικισµού Επισκοπής, 

∆.Ε. Επισκοπής. 

7. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο ΒΑ  τµήµα του οικισµού Κρασίου, ∆.Ε. 

Μαλίων 

8. Ανακαίνιση και Ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολη, ∆.Ε. Γουβών 

9. Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του 

∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. Χερσονήσου 

10. Αναβάθµιση  του κτιρίου του Ιδρύµατος «Έλλης Αλεξίου», Κράσι, ∆.Ε. Μαλίων 

για τα οποία και θα υποβάλλει αιτήσεις χρηµατοδότησης σε σχετικές προσκλήσεις 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Τα ανωτέρω έργα, τα οποία προτίθεται να υλοποιήσει ο ∆ήµος Χερσονήσου, είναι 

µεσαίας ωριµότητας καθώς για τα περισσότερα εξ αυτών έχουν εκπονηθεί οι 

απαραίτητες µελέτες, σε άλλα απαιτείται η επικαιροποίησή τους ενώ σε όλα 

απαιτείται η σύνταξη των σχετικών Τεχνικών ∆ελτίων αλλά και η σύνταξη 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης (αναλόγως της φύσης του έργου).  

Σε κάθε περίπτωση η τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου Χερσονήσου θα αφορά τόσο 

στο στάδιο προετοιµασίας των αιτήσεων χρηµατοδότησης όσο και στο στάδιο 

υλοποίησής τους, µετά την ένταξη αυτών στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης του ∆ήµου 

Χερσονήσου ως ∆ικαιούχο του ΕΣΠΑ, ώστε να βελτιώσει την οργανωτική του 

αποτελεσµατικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίµανσης/υλοποίησης 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από το ΕΣΠΑ. 

Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο ∆ήµο Χερσονήσου 

αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά στην ταχεία απορρόφηση κοινοτικών πόρων, 

στην ενίσχυση της διοικητικής και διαχειριστικής επάρκειας του µηχανισµού του 

∆ήµου και στην ταχεία και άρτια υλοποίηση αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

ολοκληρωµένου χαρακτήρα που στόχο έχουν τη βελτίωση της επίπεδου ζωής των 

κατοίκων τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις αστικές περιοχές του ∆ήµου, την 

ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και 

απασχόλησης. 

3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
Τα παραδοτέα της πράξης, δηλαδή τα παραδοτέα που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος 

του παρόντος διαγωνισµού είναι η τεχνική υποστήριξη.  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Α 
α. Τεχνικά δελτία προτεινόµενων πράξεων (εισηγήσεις για την λήψη αποφάσεων 

συλλογικών οργάνων, φάκελοι προτάσεων),  

β. Τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία παρακολούθησης, δελτία δαπανών, δηλώσεις 

ολοκλήρωσης, τροποποιήσεις δελτίων, υποβολή στοιχείων πράξεων στο ΟΠΣ, 

διενέργεια ελέγχων, φάκελοι πράξεων και υποέργων, τεχνικές συναντήσεις, 

συσκέψεις και συνεργασίες µε στελέχη του ∆ήµου και της ∆ιαχειριστικής Αρχής, 

γ. Χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις για τα έργα που ενδεχοµένως παράγουν έσοδα, 

τεύχη προδιαγραφών προµηθειών και υπηρεσιών, τεύχη δηµοπράτησης, 

αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, πίνακες καταγραφής πληρότητας-ωριµότητας έργων, 

δ. ∆ηµοσίευση διαγωνισµών, προεγκρίσεις δηµοπράτησης-συµβασιοποίησης έργων, 

εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, σχέδια συµβάσεων.  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Β 

Εξαµηνιαίες εκθέσεις προόδου που κωδικοποιούν τις παρασχεθείσες, από την 

έναρξη της προτεινόµενης πράξης, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ωρίµανσης 

/υλοποίησης των έργων του ∆ήµου που περιλαµβάνονται στον παρακάτω κατάλογο 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του ∆ικαιούχου από το ΕΣΠΑ. 

 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Γ 

Απολογιστική έκθεση που αφορά στον απολογισµό του συνόλου των πααδοτέων της 

προτεινόµενης πράξης 

 

Όλα τα ανωτέρω  παραδοτέα Α,Β,Γ, θα αφορούν  στην υλοποίηση /ωρίµανση των 

ακόλουθων έργων του ∆ήµου Χερσονήσου: 

1. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου, ∆.Ε.Επισκοπής 

2. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, ∆.Ε. Χερσονήσου 

3. ∆ιαµόρφωση χώρου ∆ηµοτικού Ακινήτου, Πισκοπιανό, ∆.Ε. Χερσονήσου 
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4. Ολοκλήρωση αναβάθµισης οικισµού Επισκοπής, ∆.Ε. Επισκοπής 

5. Αναµόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης 

κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, ∆.Ε. Μαλίων 

6. Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού οικισµού Επισκοπής, 

∆.Ε. Επισκοπής. 

7. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο ΒΑ  τµήµα του οικισµού Κρασίου, ∆.Ε. 

Μαλίων 

8. Ανακαίνιση και Ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολη, ∆.Ε. Γουβών 

9. Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του 

∆ήµου Χερσονήσου, Αβδού, ∆.Ε. Χερσονήσου 

10. Αναβάθµιση  του κτιρίου του Ιδρύµατος «Έλλης Αλεξίου», Κράσι, ∆.Ε. Μαλίων 

 
 

    Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου  
 

 
                                               ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜ.∆ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ..........................               Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ήµο Χερσονήσου 

Γούρνες  Ηρακλείου, Τ.Κ. 70014,  

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

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

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

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

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

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

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

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας,}  

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο 

διαγωνισµό της….…………. για εκτέλεση του Έργου ……………….. συνολικής 

αξίας..................................... 

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

στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 

σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον 

κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

                                           (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
                                                                        Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ήµο Χερσονήσου 

Γούρνες Ηρακλείου , Τ.Κ. 70014. 

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

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

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

Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

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

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

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

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 

σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο 

…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό...................∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 

σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και µόνο αιτία, θα απαλλάξουµε 

τον πελάτη µας τον οποίο εγγυόµαστε, µόνο µετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής 

µας από κάθε ευθύνη που µπορεί να προκύψει από την προκειµένη εγγύηση, ή µετά την 

επιστροφή σε εµάς του σώµατος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε κάθε περίπτωση 

όµως η παραπάνω εγγύηση δε µπορεί να ισχύει µετά την ……………...., ήτοι 30 µήνες από την 

ηµεροµηνία έκδοσής της. Μετά την πάροδο της ηµεροµηνίας αυτής, παύει να ισχύει σε 

οποιουδήποτε την κατοχή και εάν βρίσκεται. 

                                                (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
 

    Ο ∆ήµαρχος Χερσονήσου  
                                               ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜ.∆ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ  

 
Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Καα 

 

 

Κοκκινάκη Αικατερίνη 
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