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ΆΡΘΡΟ 1 - Περιγραφή έργου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Προκύ9τει η αναγκαιότητα χρηµατοδότησης έργου Τεχνικής Βοήθειας 9ροκειµένου 

να δηµιουργηθεί µία ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων των δασώσεων και µε σκο9ό 

να γίνει 9λήρης και ακριβής καταγραφή όλων των ε9ενδύσεων α9ό τον Kαν. 

2080/1992 έως τον Καν. 1257/2003 της δάσωσης γεωργικών γαιών και της 9ορείας 

αυτών είτε µέχρι τη στιγµή 9ου έ9αψαν να ισχύουν και να εµ9ί9τουν στα 9λαίσια 

της χρηµατοδότησής τους είτε συνεχίζουν να χρηµατοδοτούνται µέχρι σήµερα. 

1. Έργο Αναδόχου 

Το έργο του αναδόχου θα 9εριλαµβάνει: 

• Τη δηµιουργία και συµ9λήρωση βάσης δεδοµένων µε στοιχεία 9ου αφορούν 

κάθε ε9ένδυση (ανά αγροτεµάχιο) 9ου θα 9εριλαµβάνει: 

1. Τον αριθµό ΟΣ∆Ε του αγροτεµαχίου, ό9ου αυτός είναι διαθέσιµος 

α9ό τις αρµόδιες υ9ηρεσίες.  

2. Στοιχεία δικαιούχου ε9ενδυτή, (ονοµατε9ώνυµο, ΑΦΜ, διεύθυνση 

κλ9) 

3. Στοιχεία αρµόδιας υ9ηρεσίας  

4. Ο κανονισµός στον ο9οίο εντάχθηκε η ε9ένδυση 

5. Αριθµός 9ρωτοκόλλου α9όφασης έγκρισης ένταξης, τρο9ο9οιήσεις 

αυτών και λοι9ές σχετικές α9οφάσεις. 

6. Χρονολογική καταγραφή της 9ρώτης και τελευταίας 9ληρωµής της 

ε9ένδυσης και υφιστάµενη κατάσταση των ε9ενδύσεων των 

δασωθέντων αγροτεµαχίων)  

7. Στοιχεία σχετικά µε την έκταση και το είδος της καλλιέργειας της γης 

9ριν τη δάσωση και µε το είδος / τα δασικά είδη 9ου φυτεύτηκαν.  

• Τη δηµιουργία χωρικής βάσης δεδοµένων 9ου θα 9εριλαµβάνει σηµειακό 

ψηφιακό αρχείο σε format shapefile µε τα στοιχεία των σηµείων των 

αγροτεµαχίων (τον αριθµό ΟΣ∆Ε, το όνοµα του ε9ενδυτή, στοιχεία αρµόδιας 

υ9ηρεσίας, ο κανονισµός ένταξης, είδη µε τα ο9οία δασώθηκε) για τα ο9οία 

υ9άρχουν διαθέσιµες συντεταγµένες στις αρµόδιες υ9ηρεσίες.  

• Τη διασφάλιση 9οιότητας. Η καταγραφή των στοιχείων θα είναι καθολική 

και θα 9ραγµατο9οιείται µε ε9ιτό9ου αναζήτηση των αρχείων σε κάθε 

δασική υ9ηρεσία και µε δειγµατολη9τική ε9ίσκεψη των αγροτεµαχίων σε 
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9οσοστό 5% ε9ί του συνόλου των ε9ενδύσεων, για τον έλεγχο των διαθέσιµων 

στοιχείων. Για την δειγµατολη9τική λήψη των στοιχείων θα συντάσσεται 

9ρακτικό α9ό τον Ανάδοχο και την αρµόδια υ9ηρεσία. Ε9ι9λέον, σε 

9ερί9τωση 9ου δεν µ9ορούν να βρεθούν ορισµένα στοιχεία στις κατά τό9ους 

υ9ηρεσίες (9.χ. 9οια ακριβώς δενδρώδη καλλιέργεια αντικαταστάθηκε µε την 

δάσωση), τότε αυτά 9ρέ9ει να ερευνηθούν µέσω 9ροσω9ικών ε9αφών µε τους 

ε9ενδυτές και να συµ9ληρωθεί η βάση ανάλογα δίνοντας τις α9αραίτητες 

διευκρινίσεις. Ε9ίσης, σε 9ερί9τωση α9όκλισης των στοιχείων της υ9ηρεσίας 

α9ό την 9ραγµατική κατάσταση του 9εδίου, θα 9ρέ9ει να γίνεται ε9ι9λέον 

αναφορά. 

• Την 9αρουσίαση και 9αράδοση των βάσεων στην ΕΥ∆ ΠΑΑ και στην ΕΓ∆ µε 

σκο9ό τη συντήρηση και ετήσια συµ9λήρωσή τους. 

• Τη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης µε την ανάλυση των στοιχείων. 

 

Τα στοιχεία θα καταχωρηθούν σε βάση δεδοµένων και η εφαρµογή διαχείρισης θα 

έχει τη δυνατότητα εξαγωγής συνόλων και αναζητήσεων 9ολλα9λών κριτηρίων 

καθώς και οτιδή9οτε ε9ι9λέον θεωρηθεί αναγκαίο α9ό την υ9ηρεσία κατά τη φάση 

της ανά9τυξης της εφαρµογής.  

 

ΆΡΘΡΟ 2 – Προϋ1ολογισµός του έργου – Τρό1ος 1ληρωµής 

1. Ο συνολικός 9ροϋ9ολογισµός του έργου 9ου θα αναλάβει να υλο9οιήσει ο 

ανάδοχος του 9αρόντος διαγωνισµού συµ9εριλαµβανοµένης της αµοιβής του, 

ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο 9οσό των εξήντα 9έντε χιλιάδων σαράντα  Ευρώ 

και εξήντα 9έντε λε9τών (€ 65.040,65) µη συµ1εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

2. Η αµοιβή του Αναδόχου καλύ9τει και τις 9άσης φύσεως λειτουργικές του δα9άνες 

κατά την υλο9οίηση του έργου. Ε9ι9λέον ε9ισηµαίνεται ότι Φόροι, δασµοί, 

κρατήσεις υ9έρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική ε9ιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δα9άνη µη 

ρητά καθοριζόµενη α9ό την 9αρούσα, ε9ιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 9ρέ9ει να 

έχουν συνυ9ολογισθεί στην 9ροσφορά του. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκό9ιµο 

αιτιολογηµένα, ανά 9άσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ∆ύναται ε9ίσης να µην 

εξαντλήσει το σύνολο του 9ροϋ9ολογισµού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο 

σκό9ιµο. 
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4. Σε 9ερί9τωση λύσης της σύµβασης για ο9οιοδή9οτε λόγο 9ριν την κάλυψη του 

9αρα9άνω συνολικού 9ροϋ9ολογισµού ο ανάδοχος α9εκδύεται κάθε δικαιώµατός 

του για το υ9όλοι9ο 9οσό.  

5. Σε 9ερί9τωση κάλυψης του συνολικού 9ροϋ9ολογισµού  9ριν τη λήξη της 

σύµβασης η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και αζηµίως για τον εργοδότη. 

6. Οι 9ληρωµές στο 9λαίσιο της σύµβασης 9ραγµατο9οιούνται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Π.∆. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και 

διαχείριση των αντίστοιχων �όρων» ΦΕΚ Α/3/14.1.2002) µε α9όφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής και µε την έκδοση σχετικού 9ρωτοκόλλου 9αραλαβής της αρµόδιας 

Ε9ιτρο9ής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύµβασης, µε το ο9οίο 

θα 9ιστο9οιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι 9ραγµατο9οιηθείσες 

δα9άνες για την υλο9οίησή της. 

7. Ο ανάδοχος ε9ιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ9έρ 

Νοµικών Προσώ9ων ή άλλων Οργανισµών η ο9οία κατά νόµο βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

8. Για όλες τις 9ληρωµές θα εκδίδονται τα α9αραίτητα νόµιµα 9αραστατικά/ 

δικαιολογητικά. Α9ό κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες 

κρατήσεις, σύµφωνα τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του 

Υ9ουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 
ΆΡΘΡΟ 3 – Χρονοδιάγραµµα υλο1οίησης– ∆ιάρκεια έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε ∆έκα  (10) µήνες α9ό τη υ9ογραφή της σύµβασης.  

 

ΆΡΘΡΟ 4 – Τό1ος υλο1οίησης έργου 

Τό9ος 9αροχής των υ9ηρεσιών του Αναδόχου είναι κατά κανόνα η Αθήνα, Λ. 

Αθηνών 58, Τ.Κ. 104 41.  

 

ΆΡΘΡΟ 5 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων 

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ειδική Υ1ηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος «Αγροτική Ανά1τυξη της Ελλάδας 2007-2013») είναι τα ακόλουθα: 

∆ιεύθυνση:  Λεωφ. Αθηνών 58  

Το9οθεσία / Πόλη:  Αθήνα 

Χώρα:  Ελλάδα 
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Ταχυδρ. Κώδικας:  104 41 

Τηλέφωνο:   + 30 210 527 5083, 210 527 5047, 2124545 

Τηλεοµοιοτυ9ία:  + 30 210 527 5144 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση:  agrotikianaptixi@mou.gr 

Ιστοσελίδα:  www.agrotikianaptixi.gr 

Στην ανωτέρω διεύθυνση:  

α1οστέλλονται / υ1οβάλλονται οι 1ροσφορές,  

1αρέχεται το έντυ1ο υλικό του διαγωνισµού, 

1αρέχονται 1ρόσθετες 1ληροφορίες. 

Σε κάθε αλληλογραφία θα 9ρέ9ει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού. 

2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να 9αραλάβουν την 9ροκήρυξη, µ9ορούν να 

α9ευθύνονται  στο Υ9ουργείο Αγροτικής Ανά9τυξης & Τροφίµων – ∆ιοικητικός 

Τοµέας Κοινοτικών Πόρων & Υ9οδοµών -  Ειδική Υ9ηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος «Αγροτική Ανά9τυξη της Ελλάδας 2007-2013», στη διεύθυνση : 

Λεωφόρος Αθηνών 58, 3ος όροφος, Τ.Κ. 104 41 – Αθήνα, τηλ: + 30 210 527 5047, 5083 

και τηλεοµοιοτυ9ικής συσκευής : + 30 210 527 5144, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες 09.00-15.00.  

Για την 9αραλαβή της 9ροκήρυξης δεν 9ροβλέ9εται κόστος.  

3. Ανα9όσ9αστα τµήµατα της 9αρούσας 9ροκήρυξης α9οτελούν: 

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανά1τυξης διαθέσιµο στη 

διεύθυνση 

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/nsp_101209_sfc_tel.pdf 

• Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά1τυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 διαθέσιµο 

στη διεύθυνση 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=0f6d11a5f98dbcc4 

• Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης διαθέσιµο στη 

διεύθυνση http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm 

και ιδιαίτερα το κείµενο εργασίας σχετικά µε τους δείκτες 9ου σχετίζονται 

µε την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία, το κείµενο εργασίας «Approaches 

for assessing the impacts of the RDPs in the context of multiple 

intervening factors» και τις ε9εξηγηµατικές σηµειώσεις σχετικά µε τα 

Κοινά Ερωτήµατα Αξιολόγησης. 
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4. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://www.agrotikianaptixi.gr 

διατίθεται ηλεκτρονικά και η 9εριλη9τική και η αναλυτική 9ροκήρυξη, καθώς και το 

σύνολο του θεσµικού 9λαισίου 9ου αφορά την εφαρµογή του Π.Α.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 6– ∆ιευκρινίσεις 1ροκήρυξης 

1. Οι υ9οψήφιοι µ9ορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το 

9εριεχόµενο της 9αρούσας 9ροκήρυξης α9ό την Αναθέτουσα Αρχή διεύθυνση Λ. 

Αθηνών 58, 3ος όροφος, Τ.Κ 104 41, τηλ. +30 210 527 5083, 5047, 2124545 όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-15:00. Οι α9αντήσεις 9αρέχονται γρα9τώς  και το 

αργότερο εντός τριών (3) ηµερών α9ό την 9αραλαβή της σχετικής αίτησης. Οι 

9αρεχόµενες  α9αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία 

9ερί9τωση δεν ε9ιτρέ9εται να τρο9ο9οιούν ουσιωδώς το 9εριεχόµενο και τους όρους 

της 9αρούσας 9ροκήρυξης. Όλες οι υ9οβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, 

συνοδευόµενες α9ό όλες τις α9αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

αναρτώνται άµεσα στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr. Ε9’ αυτών 

καθώς και ε9ί των σχετικών α9αντήσεων – διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

ενηµερώνεται αµέσως η Ε9ιτρο9ή του άρθρου 18 της 9αρούσας. 

2. Μετά την υ9οβολή των 9ροσφορών, διευκρινίσεις, τρο9ο9οιήσεις ή α9οκρούσεις 

όρων της 9ροκήρυξης α9ό τους υ9οψήφιους δε γίνονται δεκτές και α9ορρί9τονται 

ως α9αράδεκτες. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 – Θεσµικό 1λαίσιο διαγωνισµού 

1. Ο 9αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 

3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα�τυξιακών �αρεµβάσεων για την 

�ρογραµµατική �ερίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α/267/3.12.07) ό9ως έχει τρο9ο9οιηθεί και 

ισχύει, του Π.∆. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση 

των αντίστοιχων �όρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), αναλόγως εφαρµοζόµενες µε την 

ε9ιφύλαξη των διατάξεων της µε αρ. 51540/2010 Α1όφασης του Υ1ουργού 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Καθορισµός των στοιχείων των 

�ρογραµµάτων τεχνικής υ�οστήριξης της εφαρµογής και της διαδικασίας υ�οβολής και 

έγκρισής τους» (ΦΕΚ 1856/Β/26.11.2010) και συγκεκριµένα των άρθρων 2  1αρ. 2 και 

3 του Κεφαλαίου Β΄ αυτής (ανοικτή διαδικασία). 
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2. Οι Υ9ηρεσίες του Αναδόχου κατατάσσεται στην κατηγορία   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   µε 

κωδικό Β.3.1 του Παραρτήµατος I της µε αρ. 51540/2010 Α1όφασης του Υ1ουργού 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Καθορισµός των στοιχείων των 

�ρογραµµάτων τεχνικής υ�οστήριξης της εφαρµογής και της διαδικασίας υ�οβολής και 

έγκρισής τους» (ΦΕΚ 1856/Β/26.11.2010):  

 

ΆΡΘΡΟ 8 – Γενικές 1ροϋ1οθέσεις συµµετοχής- ∆ικαίωµα συµµετοχής 

1. Στο διαγωνισµό µ9ορούν να συµµετάσχουν: 

Φυσικά ή νοµικά 9ρόσω9α ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ενώσεις ή συµ9ράξεις 

αυτών 9ου υ9οβάλλουν κοινή 9ροσφορά, 9ου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την 

κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ 

και στο εσωτερικό των χωρών 9ου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η ο9οία κυρώθηκε α9ό την Ελλάδα µε το Ν. 

2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες 9ου έχουν συνάψει συµφωνίες 

σύνδεσης µε την Ε.Ε.  

2. Στην 9ερί9τωση των ενώσεων 9ροσώ9ων δεν α9αιτείται να έχουν λάβει 

συγκεκριµένη νοµική µορφή 9ροκειµένου να υ9οβάλουν 9ροσφορά. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να ζητήσει α9ό την υ9οψήφια Ένωση 9ριν την υ9ογραφή της 

σύµβασης να 9εριβληθεί τη µορφή της κοινο9ραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια 

συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµ9ορικού δικαίου, 

συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµ9ορικού νόµου. Σε κάθε 9ερί9τωση τα 

µέλη της Ένωσης θα ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

3. Ε9ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό, νοµικό 9ρόσω9ο, ή ένωση 

9ροσώ9ων, δεν µ9ορεί να µετέχει σε 9ερισσότερες της µιας 9ροσφορές.  

4. Στην στελέχωση του υ9οψηφίου αναδόχου, δεν µ9ορεί να 9εριλαµβάνονται 

άτοµα τα ο9οία κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των 9ροσφορών εργάζονταν - µε 

ο9οιαδή9οτε σχέση εργασίας – στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΆΡΘΡΟ 9 – Κριτήρια 1οιοτικής ε1ιλογής – Προσω1ική κατάσταση υ1οψηφίων 

1. Α9οκλείονται α9ό τη διαδικασία ανάθεσης 9αροχής υ9ηρεσιών όσοι δεν 9ληρούν 

τα κάτωθι κριτήρια: 

 1. υ9άρχει οριστική καταδικαστική α9όφαση εις βάρος των 9ροσφερόντων, 

για έναν ή 9ερισσότερους λόγους 9ου α9αριθµούνται κατωτέρω: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό9ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2, 9αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

β) δωροδοκία, ό9ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 9ράξης 

του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, 9αράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

γ) α9άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

9ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω9αϊκών 

Κοινοτήτων, 

δ) νοµιµο9οίηση εσόδων α9ό 9αράνοµες δραστηριότητες, ό9ως ορίζεται 

στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την 9ρόληψη χρησιµο9οίησης του 

χρηµατο9ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο9οίηση α9ό 9αράνοµες 

δραστηριότητες. 

2. α) τελούν υ9ό 9τώχευση, εκκαθάριση, 9αύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή 9τωχευτικό συµβιβασµό ή σε ο9οιαδή9οτε 

ανάλογη κατάσταση 9ου 9ροκύ9τει α9ό 9αρόµοια διαδικασία 

9ροβλε9όµενη α9ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, 

β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 9τώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 9τωχευτικού συµβιβασµού, 

ή ο9οιαδή9οτε άλλη ανάλογη διαδικασία 9ροβλε9όµενη α9ό τις 

εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

γ) έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 9ου αφορά την ε9αγγελµατική 

διαγωγή (υ9εξαίρεση, α9άτη, εκβίαση, 9λαστογραφία, ψευδορκία, 

δωροδοκία, δόλια χρεοκο9ία) του 9αρέχοντος υ9ηρεσίες, βάσει 

α9όφασης η ο9οία έχει ισχύ δεδικασµένου, 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» 

 

 
       

 

 10 

δ) έχουν δια9ράξει σοβαρό ε9αγγελµατικό 9αρά9τωµα, 9ου µ9ορεί να 

δια9ιστωθεί µε ο9οιοδή9οτε µέσο α9ό τις αναθέτουσες αρχές, 

ε)  δεν έχουν εκ9ληρώσει τις υ9οχρεώσεις τους όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της Χώρας ό9ου είναι εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της Χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

στ) δεν έχουν εκ9ληρώσει τις υ9οχρεώσεις τους τις σχετικές µε την 

9ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Χώρας 

ό9ου είναι εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Χώρας 

της αναθέτουσας αρχής, 

ζ) είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 9αροχή των 

9ληροφοριών 9ου α9αιτούνται α9ό την 9αρούσα 9ροκήρυξη ή όταν 

δεν έχουν 9αράσχει τις 9ληροφορίες αυτές. 

 

Ε9ισηµαίνεται ότι σε 9ερί9τωση υ9οβολής κοινής 9ροσφοράς α9ό ενώσεις 

9ροσώ9ων, οι 9αρα9άνω λόγοι α9οκλεισµού ισχύουν για καθένα α9ό τα µέλη της 

ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος α9οκλεισµού και για ένα µόνο µέλος ένωσης, η 

υ9οβληθείσα κοινή 9ροσφορά α9οκλείεται α9ό το διαγωνισµό. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 – Κριτήρια 1οιοτικής ε1ιλογής – Έλεγχος καταλληλότητας υ1οψηφίων 

1. Οι υ9οψήφιοι θα 9ρέ9ει να 9ληρούν και να τεκµηριώνουν ε9αρκώς, µε 9οινή 

α9οκλεισµού, τις 9αρακάτω ελάχιστες 9ροϋ9οθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό: 

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΕΠΙΠΕ∆Α  

Το ύψος του µέσου όρου του Συνολικού Κύκλου Εργασιών για τις τρεις (3) 

τελευταίες οικονοµικές χρήσεις [2008-2009-2010], ή για όσο διάστηµα 

δραστηριο9οιείται ο υ9οψήφιος αν αυτό είναι µικρότερο της τριετίας, (στον τοµέα 

δραστηριοτήτων 9ου α9οτελεί το αντικείµενο της σύµβαση), να είναι µεγαλύτερο ή 

ίσο µε  ογδόντα χιλιάδες (80.000) Ευρώ. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΕΠΙΠΕ∆Α  
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Ε9ίσης οι υ9οψήφιοι θα 9ρέ9ει να 9ληρούν και να τεκµηριώνουν ε9αρκώς, µε 9οινή 

α9οκλεισµού, ε9ι9λέον και τις 9αρακάτω ελάχιστες 9ροϋ9οθέσεις συµµετοχής, στο 

∆ιαγωνισµό: 

Η οµάδα έργου του υ9οψηφίου θα 9ρέ9ει να 9εριλαµβάνει: 

1) τουλάχιστον ένα (1) µέλος το ο9οίο να έχει συµµετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) 

έργα  9αρόµοιας µε την υ9ό ανάθεση µελέτης ό9ως ορίζεται κατωτέρω. 

2) τουλάχιστον τρεις (3) ∆ασολόγους οι ο9οίοι να διαθέτουν 9τυχίο ή δί9λωµα 

Σχολής ή Τµήµατος Ανώτατου Εκ9αιδευτικού Ιδρύµατος (Πανε9ιστηµίου) της 

ηµεδα9ής, εκ των ο9οίων: 

(i) ένας (1) να διαθέτει α9οδεδειγµένη 3ετή τουλάχιστον ε9αγγελµατική εµ9ειρία 

στην εκ9όνηση 9αρόµοιων µελετών, ό9ως αυτές ορίζονται κατωτέρω και ii) ένας (1) 

να διαθέτει α9οδεδειγµένη 2ετή τουλάχιστον ε9αγγελµατική εµ9ειρία 9ου να 

σχετίζεται µε τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) καθώς και τα θέµατα 

ψηφιακής χαρτογράφησης και δόµησης χωρικών βάσεων δεδοµένων. 

Ως «9αρόµοια µελέτη», νοούνται τα 9αρακάτω είδη µελετών: 

� Μελέτες κατάρτισης ∆ασικού Χάρτη 

� ∆ιαχειριστικές µελέτες 

� Υ9ηρεσίες φωτοερµηνείας  

� Υ9ηρεσίες οριοθέτησης δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων 

� Υ9ηρεσίες ψηφιακής χαρτογραφίας 

2. ∆ιευκρινίζεται ότι τα ως άνω ελάχιστα ε9ί9εδα συνιστούν 9ροα9αιτούµενα 

στοιχεία συµµετοχής και δεν βαθµολογούνται ή 9οσοτικο9οιούνται σε οιοδή9οτε 

στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι 9ροϋ9οθέσεις αυτές θα ελεγχθούν σύµφωνα 

µε την διαδικασία του άρθρου 26 της 9αρούσας και µε βάση τα 9ροσκοµισθέντα 

στοιχεία 9ου 9ροβλέ9ονται στο άρθρο 24 της 9αρούσας κατωτέρω. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 – Προθεσµία υ1οβολής 1ροσφορών 

1. Η 9ροθεσµία υ9οβολής 9ροσφορών λήγει την 16/01/2012, ηµέρα ∆ευτέρα  και 

ώρα Ελλάδος  15 : 00. 

2. Μετά την κατάθεση της 9ροσφοράς δεν γίνεται α9οδεκτή, αλλά α9ορρί9τεται ως 

α9αράδεκτη κάθε υ9οβολή συµ9ληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός 

εκείνων 9ου τυχόν θα ζητηθούν α9ό την Ε9ιτρο9ή Αξιολόγησης του άρθρου 18 της 

9αρούσας. 
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3. Εναλλακτικές 9ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι 9ροσφορές όσων συµµετέχουν στον διαγωνισµό 9ρέ9ει να υ9οβληθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή του άρθρου 5 της 9αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµέρα και ώρα. 

Α9οδεκτές είναι οι 9ροσφορές 9ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην 9ροαναφερθείσα 

υ9ηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως υ9οβολής 9ροσφορών του διαγωνισµού. Σε 

κάθε υ9οβαλλόµενη 9ρόταση δίνεται αριθµός 9ρωτοκόλλου α9ό τον ο9οίο και µόνο 

α9οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ9οβολής της. 

5. Προσφορά µ9ορεί να υ9οβληθεί µε ο9οιοδή9οτε τρό9ο. Ισχύει όµως µόνο στην 

9ερί9τωση 9ου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό 9ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 

6. Σε 9ερί9τωση 9ου οι υ9οβαλλόµενες 9ροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε 

λαµβάνονται υ9όψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 12 – Σύνταξη 1ροσφορών 

1. Οι 9ροσφορές υ9οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο9οιαδή9οτε άλλη 

γλώσσα της Ευρω9αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α9ό ε9ίσηµη µετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα. Σε 9ερί9τωση διαφωνίας υ9ερισχύει η ε9ίσηµη µετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα. Πιστο9οιητικά αλλοδα9ών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 

συνοδεύονται α9ό ε9ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των 

9ροσφορών θα 9ρέ9ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν ε9ίσηµα µεταφρασθεί στην 

Ελληνική Γλώσσα ε1ί 1οινή α1οκλεισµού. 

2. Οι 9ροσφορές είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν 9αράτυ9ες διορθώσεις 

(σβησίµατα, διαγραφές, 9ροσθήκες, κλ9.). Αν υ9άρχουν διορθώσεις, 9ροσθήκες, 

κ.λ.9. θα 9ρέ9ει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυ9ωτικής µηχανής και 

µονογραµµένες α9ό τον 9ροσφέροντα, η δε αρµόδια Ε9ιτρο9ή του άρθρου 18 της 

9αρούσας, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλ9. και γενικά θα 

ε9ιβεβαιώνει ότι έγιναν 9ριν α9ό την α9οσφράγιση της 9ροσφοράς. 

3.Οι 9ροσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. 

4. Οι 9ροσφερόµενες τιµές 9ρέ9ει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. 

  

ΆΡΘΡΟ 13 – Χρόνος ισχύος 1ροσφορών 

Οι 9ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για τρεις 

(3) µήνες α9ό την ε9οµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ9οβολής 9ροσφορών. 

Προσφορές 9ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών µηνών 
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α9ορρί9τονται ως α9αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µ9ορεί να ζητήσει και 

9αράταση της ισχύος των 9ροσφορών. 

 

ΆΡΘΡΟ 14 – Μορφή και 1εριεχόµενο 1ροσφορών 

1. Οι 9ροσφορές 9ρέ9ει να υ9οβληθούν σε τρία (3) αντίτυ9α και τρία (3) cd 9ου θα 

τεθούν µέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισµένο φάκελο 9ροσφοράς. Σε ένα α9ό τα τρία 

ως άνω αντίτυ9α και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" 

και αυτό θα είναι το ε9ικρατέστερο των άλλων αντιτύ9ων σε 9ερί9τωση διαφοράς 

µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα 9ρέ9ει να είναι µονογραµµένη. Τα 

άλλα δύο (2) αντίτυ9α θα α9οτελούν φωτοτυ9ία του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ. 

2. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της 9ροσφοράς 9ρέ9ει α9αραίτητα να φέρει τις 

ακόλουθες ενδείξεις: 

 Προσφορά 

∆ιαγωνισµός κατά την ανοικτή διαδικασία της µε αρ. 51540/2010 Α1όφασης του 

Υ1ουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 221 

ΠΡΩΤΗ ∆ΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΑ 2007-2013» 

Υ9ουργείο Αγροτικής Ανά9τυξης και Τροφίµων - ∆ιοικητικός Τοµέας 

Κοινοτικών Πόρων & Υ9οδοµών - Ειδική Υ9ηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος «Αγροτική Ανά9τυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

Ε9ωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου  

Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: (17/01/2012) 

«Να µην ανοιχθεί αό την ταχυδροµική υηρεσία ή τη γραµµατεία» 

3. Ο φάκελος κάθε 9ροσφοράς συνοδεύεται α9ό ε9ιστολή, στην ο9οία θα 9ρέ9ει να 

αναφέρεται νοµικό/φυσικό 9ρόσω9ο/ένωση 9ου υ9οβάλλει την 9ροσφορά. Η 

συνοδευτική ε9ιστολή α9οτελεί την αίτηση του υ9οψηφίου για συµµετοχή του στο 

συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της 9ροσφοράς σύµφωνα µε το 

άρθρο 13 της 9αρούσας και υ9ογράφεται α9ό τον νόµιµο εκ9ρόσω9ο του 

υ9οψηφίου. 

4. Μέσα στον φάκελο κάθε 9ροσφοράς το9οθετούνται όλα τα α9αιτούµενα κατά το 

στάδιο υ9οβολής της 9ροσφοράς στοιχεία. Ο φάκελος της 9ροσφοράς 9εριλαµβάνει 

τους ακόλουθους τρεις (3) χωριστούς σφραγισµένους υ9οφακέλους: 
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� Υ9οφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 9ου 9εριέχει τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, 

σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα, τα ο9οία 9εριγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 15 της 9αρούσας 9ροκήρυξης. 

� Υ9οφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 9ου 9εριέχει την ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα, το 9εριεχόµενο της 

ο9οίας 9εριγράφεται αναλυτικά σο άρθρο 16 της 9αρούσας 9ροκήρυξης. 

� Υ9οφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 9ου 9εριέχει µόνο ένα (1) 

1ρωτότυ1ο της Οικονοµικής Προσφοράς των υ9οψηφίων. Τα 

9εριεχόµενα της οικονοµικής 9ροσφοράς 9εριγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 17 της 9αρούσας 9ροκήρυξης. 

5. Όλοι οι υ9οφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία 

9ου αναφέρονται στην 9αράγραφο 2 του 9αρόντος άρθρου. 

 

ΆΡΘΡΟ 15 – Περιεχόµενα υ1οφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ9οβάλλουν µε την 9ροσφορά τους ε1ί 1οινή 

α1οκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον υ9οφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα 

κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ∆ικαιολογητικά 9ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος 

θα συνοδεύονται, ε1ί 1οινή α1οκλεισµού, α9ό ε9ίσηµη µετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

1.  Α. Υ1εύθυνη ∆ήλωση της 9αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό9ως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ9ογραφής, του υ9οψήφιου ή των 

διαχειριστών αυτού ή του Πρόεδρου και του ∆ιευθύνοντος Σύµβουλου στην 

ο9οία : 

• να αναγράφονται τα στοιχεία του 9αρόντος διαγωνισµού (∆ιαγωνισµός 

κατά την ανοικτή διαδικασία για την ε9ιλογή Αναδόχου για το έργο 

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 221 ΠΡΩΤΗ 

∆ΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΑ 2007-2013») και η 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υ9οβολής της 9ροσφοράς ο υ9οψήφιος 

ή οι διαχειριστές ή ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος: 

- δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη α9όφαση για κά9οιο α9ό τα 
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Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

κάτωθι αδικήµατα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό9ως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 9αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, δωροδοκία, ό9ως αυτή ορίζεται 

αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 9ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3, 9αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, α9άτη, κατά την έννοια του 

άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 9ροστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρω9αϊκών Κοινοτήτων, νοµιµο9οίηση εσόδων 

α9ό 9αράνοµες δραστηριότητες, ό9ως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την 9ρόληψη χρησιµο9οίησης του χρηµατο9ιστωτικού συστήµατος 

για τη νοµιµο9οίηση α9ό 9αράνοµες δραστηριότητες ή για κά9οιο 

α9ό τα αδικήµατα της υ9εξαίρεσης, της α9άτης, της εκβίασης, της 

9λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκο9ίας, 

Β. Υ1εύθυνη ∆ήλωση της 9αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό9ως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ9ογραφής, στην ο9οία 

• να δηλώνεται ότι ο υ9οψήφιος µέχρι την ηµεροµηνία υ9οβολής της 

9ροσφοράς του: 

- δεν τελεί σε 9τώχευση και σε διαδικασία κήρυξης 9τώχευσης, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως 9ρος τις 

υ9οχρεώσεις του 9ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και ε9ικουρικής) και ως 9ρος τις φορολογικές υ9οχρεώσεις 

του αντίστοιχα, 

- σε 9ερί9τωση 9ου ο υ9οψήφιος είναι νοµικό 9ρόσω9ο ηµεδα9ό ή 

αλλοδα9ό, να δηλώνεται ε9ι9λέον των ανωτέρω ότι δεν τελεί υ9ό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ό9ως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, ό9ως εκάστοτε ισχύει και ε9ίσης ότι 

δεν τελεί υ9ό διαδικασία έκδοσης α9όφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρων νοµοθετηµάτων. 
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Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

• να αναλαµβάνεται η υ9οχρέωση για την έγκαιρη και 9ροσήκουσα 

9ροσκόµιση των δικαιολογητικών 9ου α9αιτούνται κατά την 

κατακύρωση σύµφωνα µε το άρθρο 24 της 9αρούσας. 

Γ. Υ1εύθυνη ∆ήλωση της 9αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), 

ό9ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ9ογραφής, στην ο9οία ο 

υ9οψήφιος θα δηλώνει ότι: α) Α9οδέχεται ανε9ιφύλακτα τους όρους της 

9αρούσας 9ροκήρυξης, β) Η 9ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 

9αρούσας 9ροκήρυξης, των ο9οίων έλαβε γνώση και γ) Τα στοιχεία 9ου 

αναφέρονται στην 9ροσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

2.  Α) Ε9ικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του υ9οψηφίου νοµικού 

9ροσώ9ου, µαζί µε τις µέχρι την ηµεροµηνία υ9οβολής των 9ροσφορών 

τρο9ο9οιήσεις του ή του κωδικο9οιηµένου καταστατικού, (εφόσον 9ρόκειται 

για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τα σχετικά ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ δηµοσίευσης (για 

Α.Ε.) ή (για λοι9ές εταιρείες) το ακριβές αντίγραφο του 9ρακτικού 

συγκρότησης του ισχύοντος κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού διοικητικού οργάνου του Νοµικού Προσώ9ου σε σώµα. Α9ό τα 

ανωτέρω έγγραφα 9ρέ9ει να 9ροκύ9τουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού 

9ροσώ9ου, όλες οι σχετικές τρο9ο9οιήσεις των καταστατικών, 9οιος δεσµεύει 

νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

(νόµιµος εκ9ρόσω9ος, δικαίωµα υ9ογραφής κλ9.) καθώς και η θητεία του ή 

των µελών του διοικητικού οργάνου.  

Β) Πιστο9οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 9ερί 

τρο9ο9οιήσεων καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας. 

3.  Ε9ικυρωµένο αντίγραφο 9ρακτικού ή α9όφασης του αρµόδιου ∆ιοικητικού 

Οργάνου του Νοµικού Προσώ9ου ή κάθε µέλους-νοµικού 9ροσώ9ου της 

ένωσης, µε το ο9οίο εγκρίνεται η συµµετοχή του υ9οψηφίου στον διαγωνισµό 

(9λην µονο9ρόσω9ων εταιριών) στο ο9οίο µ9ορεί να 9εριέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 9ροβλέ9εται α9ό το καταστατικό του υ9οψηφίου) 

για υ9ογραφή και υ9οβολή 9ροσφοράς σε 9ερί9τωση 9ου δεν υ9ογράφει ο 

ίδιος ο νόµιµος εκ9ρόσω9ος του φορέα την 9ροσφορά και τα λοι9ά 

α9αιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να 9αραστεί στην 
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Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

α9οσφράγιση των 9ροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να 

υ9ογράψει ο9οιοδή9οτε σχετικό έγγραφο α9αιτηθεί.  

Στην 9ερί9τωση υ9οβολής κοινής 9ροσφοράς α9ό εκ9ρόσω9ο ένωσης 

εταιριών, α9αιτείται 9έραν του ανωτέρω και η 9ροσκόµιση 

συµβολαιογραφικού 9ληρεξουσίου για την υ9ογραφή και υ9οβολή της 

9ροσφοράς α9ό τον εκ9ρόσω9ο των µελών της ένωσης, εφόσον η 9ροσφορά 

δεν υ9ογράφεται α9ό όλα τα µέλη της ένωσης. 

2. Σε 9ερί9τωση υ9οβολής κοινής 9ροσφοράς α9ό ένωση 9ροσώ9ων, όλα τα 

9αρα9άνω δικαιολογητικά 9ρέ9ει να υ9οβληθούν για καθένα α9ό τα µέλη 9ου 

συµµετέχουν στην ένωση.  

Ε9ίσης στην 9ροσφορά της ένωσης 9ροσώ9ων 9ρέ9ει να 9ροσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, να αναγράφεται και να 

οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου 

9ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,  

3. Για την 9ληρότητα και νοµιµότητα των υ9οβληθέντων δικαιολογητικών 

γνωµοδοτεί η Ε9ιτρο9ή Αξιολόγησης του άρθρου 18 της 9αρούσας. 

4. Μετά την κατάθεση των 9ροσφορών η Ε9ιτρο9ή Αξιολόγησης µ9ορεί να ζητήσει 

διευκρινήσεις α9ό τους διαγωνιζόµενους ε9ί των υ9οβληθέντων στοιχείων, οι ο9οίοι 

οφείλουν ν’ α9αντήσουν εντός έξι (6) ηµερολογιακών ηµερών α9ό την κοινο9οίηση 

του σχετικού εγγράφου. 

5. Σε 9ερί9τωση µη υ9οβολής ο9οιουδή9οτε α9ό τα δικαιολογητικά του 9αρόντος 

άρθρου ή σε 9ερί9τωση 9ου τα υ9οβληθέντα δεν ικανο9οιούν τους όρους τις 

9αρούσας 9ροκήρυξης, η 9ροσφορά α9ορρί9τεται ως α9αράδεκτη 

6. Οι κατά τα ανωτέρω α9αιτούµενες Υ9εύθυνες ∆ηλώσεις του υ9οψηφίου 

υ9ογράφονται α9ό το νόµιµο εκ9ρόσω9ό του, εκτός α9ό την 9ερί9τωση της Υ.∆. 

αναφορικά µε την 9οινική κατάσταση των διαχειριστών υ9οψήφιας Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 

Ε.Ε, καθώς και του Πρόεδρου και του ∆ιευθύνοντος Σύµβουλου υ9οψήφιας Α.Ε., οι 

ο9οίες υ9ογράφονται α9ό τα εν λόγω 9ρόσω9α. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 – Περιεχόµενα υ1οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Οι υ9οψήφιοι υ9οβάλλουν µε την 9ροσφορά τους τον υ9οφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο ο9οίος 9εριλαµβάνει  όλα τα α9αιτούµενα έγγραφα βάσει των 
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ο9οίων θα αξιολογηθεί η τεχνική 9ροσφορά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 της 

9αρούσας και συγκεκριµένα τις κάτωθι ενότητες: 

Α) Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της µελέτης, 9ου 9εριλαµβάνει : 

α) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την εκ9όνηση της µελέτης, µε 

σύντοµη 9εριγραφή της κάθε µίας, καθώς και την αξιο9οίηση του διατιθέµενου 

εξο9λισµού  ό9ου α9αιτείται.  

β) Την 9αρουσίαση των 9ροβλε9όµενων εσωτερικών διαδικασιών για την 

9αραγωγή της µελέτης.  

γ) Την 9αρουσίαση του χρονοδιαγράµµατος εκ9όνησης της µελέτης. 

Xρονοδιάγραµµα ό9ου θα 9αρουσιάζεται σχηµατικά η χρονική αλληλουχία των 

εργασιών του έργου. 

Άλλα σηµαντικά θέµατα 9ου θα 9ρέ9ει να αντιµετω9ίζονται α9ό τον διαγωνιζόµενο 
είναι: 

� Το 9ροτεινόµενο σχέδιο διασφάλισης των δεδοµένων και των αρχείων α9ό 

διαρροή και καταστροφή. 

Β) Οργανωτικό σχήµα υλο1οίησης - Σύστηµα ∆ιοίκησης του Έργου.  

Σύνθεση Οµάδας Έργου µε τις σχετικές µε το έργο ειδικότητες – Προτεινόµενο 

Σύστηµα ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις θεµατικές ενότητες του έργου.  

Οργανωτικό σχήµα, 9εριγραφή των καθηκόντων του σε σχέση µε την εκ9όνηση των 

9αραδοτέων και την εκτέλεση των εργασιών.  

Η Οργάνωση – ∆ιοίκηση του έργου 9εριλαµβάνει:  

1. Αναλυτική 9εριγραφή της δοµής, σύνθεσης και οργάνωσης της Οµάδας Έργου 

(των στελεχών 9ου θα εµ9λακούν στο έργο). 

 

ΆΡΘΡΟ 17 – Περιεχόµενα υ1οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

1. Στον υ9οφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική 

9ροσφορά, η ο9οία θα 9αρουσιάζεται σε αναλυτικό 9ίνακα, ανά κατηγορία 

εργασιών 9ου θα αναληφθούν. Ε9ίσης, θα 9εριλαµβάνει 9ίνακα των 

α9ασχολούµενων στελεχών, µε ανθρω9οµήνες α9ασχόλησης, κόστος ανθρω9οµήνα 

για κάθε κατηγορία στελεχών και συνολικό κόστος, 9ου θα αφορά στους συνολικούς 

ανθρω9οµήνες α9ασχόλησης του συνόλου των στελεχών. Τέλος, θα καταλήγει στη 

συνολική τελική τιµή της οικονοµικής 9ροσφοράς για την εκτέλεση του έργου, η 

ο9οία θα διατυ9ώνεται ολογράφως και αριθµητικώς (χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ) και 

θα τίθεται σφραγίδα και υ9ογραφή του 9ροσφέροντος. 
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2. Για οικονοµική 9ροσφορά ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε τον συνολικό 

9ροϋ9ολογισµό του  έργου, ο υ9οψήφιος φορέας δέον είναι µέσα στον υ9οφάκελο  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» να 9εριέχει έγγραφη, ειδική και εµ9εριστατωµένη 

αιτιολογία και αναλυτικές διευκρινίσεις για την σύνθεση της 9ροσφοράς 9ου να 

αιτιολογούν το ύψος αυτής. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει µη ε9αρκείς τις 

σχετικές αιτιολογίες η  9ροσφορά α9ορρί9τεται ως ιδιαιτέρως χαµηλή.  

3. Οι 9ροσφερόµενες τιµές 9ρέ9ει να είναι σε ΕΥΡΩ. 

4. Οι 9ροσφερόµενες τιµές θα 9ρέ9ει να 9εριλαµβάνουν το σύνολο των 

9ροβλε9οµένων ε9ιβαρύνσεων και δα9ανών του αναδόχου για την 9λήρη εκτέλεση 

του έργου 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α9ό τους συµµετέχοντες 

στοιχεία α9αραίτητα για την τεκµηρίωση του ευλόγου ή µη των 9ροσφεροµένων 

τιµών, οι δε συµµετέχοντες υ9οχρεούνται να 9αρέχουν αυτά. 

6. Οικονοµική 9ροσφορά µεγαλύτερη της 9ροϋ9ολογιζόµενης δα9άνης του άρθρου 

2 της 9αρούσας δεν γίνεται δεκτή και ε9ιφέρει αυτόµατα την α9όρριψη της 

9ροσφοράς και τον α9οκλεισµό του διαγωνιζόµενου. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 ∆ιαδικασία – Στάδια διεξαγωγής διαγωνισµού 

1. Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η 9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµική ά9οψη 

9ροσφορά βάσει των κριτηρίων 9ου ορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 23 

(αξιολογούµενα) της 9αρούσας 9ροκήρυξης, αφού διενεργηθεί ο έλεγχος της 

καταλληλότητας σύµφωνα µε το άρθρο 10 και 26 (ελάχιστες α9αιτήσεις) και εφόσον 

δεν συντρέχει λόγος α9οκλεισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 της 9αρούσας. 

2. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των 9ροσφορών γίνεται α9ό 

Ε9ιτρο9ή Αξιολόγησης. Η εν λόγω Ε9ιτρο9ή συγκροτείται µε α9όφαση του Ειδικού 

Γραµµατέα ∆ιοικητικών Πόρων & Υ9οδοµών, κατά τις διατάξεις της 9αρ. 2 της µε 

αρ. 271726/2010 Α9όφασης του Υ9ουργού Αγροτικής Ανά9τυξης & Τροφίµων (ΦΕΚ 

1400/Β/6.9.2010), µε την ο9οία µεταβιβάστηκε η σχετική αρµοδιότητα στον Ειδικό 

Γραµµατέα να υ9ογράφει µε «Εντολή Υ9ουργού» εφόσον 9ρόκειται για µη 

αµειβόµενη ε9ιτρο9ή µετά α9ό διαδικασία κληρώσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσο�ρόθεσµου �λαισίου 
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δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011). Η ως άνω Ε9ιτρο9ή 

εισηγείται σχετικά µε την αξιολόγηση των 9ροσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού 9εριλαµβάνει τα ακόλουθα αναλυτικά 

9εριγραφόµενα στάδια στα άρθρα 18 έως 27 της 9αρούσας. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 Α1οσφράγιση 

1. Η α9οσφράγιση των φακέλων των 9ροσφορών γίνεται δηµόσια ενώ9ιον της ως 

άνω Ε9ιτρο9ής Αξιολόγησης. Στην α9οσφράγιση µ9ορούν να 9αραστούν όσοι α9ό 

τους 9ροσφέροντες ή τους  νοµίµους εκ9ροσώ9ους  τους το ε9ιθυµούν.  

2. Αρχικά η Ε9ιτρο9ή Αξιολόγησης θα 9ροβεί στην έναρξη της διαδικασίας 

α9οσφράγισης του κυρίως φακέλου καθώς και του υ9οφακέλου 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» στις 17/01/2012, ηµέρα Tρίτη και ώρα 10 : 00 9.µ. 

3. Η α9οσφράγιση του υ9οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται µόνο για 

όσους 9ροσφέροντες γίνουν α9οδεκτοί στο διαγωνισµό σύµφωνα µε την 9αρακάτω 

διαδικασία του άρθρου 21 της 9αρούσας 9ροκήρυξης µε βάση τα στοιχεία  του 

υ9οφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» σε ηµεροµηνία και ώρα 9ου θα καθοριστεί και 

θα γνωστο9οιηθεί µε σχετική 9ρόσκληση 9ρος στους ως άνω υ9οψήφιους.  

4. Η α9οσφράγιση του υ9οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται σε 

ηµεροµηνία και ώρα 9ου θα καθοριστεί και θα γνωστο9οιηθεί µε σχετική 9ρόσκληση 

9ρος τους ως άνω υ9οψήφιους. Οι υ9οφάκελοι των οικονοµικών 9ροσφορών των 

λοι9ών συµµετεχόντων δεν α9οσφραγίζονται αλλά ε9ιστρέφονται στους 

συµµετέχοντες.  

5. Κατά την α9οσφράγιση των 9ροσφορών η Ε9ιτρο9ή δεν είναι υ9οχρεωµένη να 

ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων και των 9ροσφορών τους, 9ρος τους 

όρους της 9ροκήρυξης. Μετά την α9οσφράγιση των 9ροσφορών η Ε9ιτρο9ή 

9ροβαίνει σε σύνταξη 9ρακτικού ό9ου αναφέρονται οι υ9οβληθείσες 9ροσφορές και 

οι συµµετέχοντες. 

ΆΡΘΡΟ 20 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών 

1. Μετά την α9οσφράγιση του υ9οφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» σύµφωνα µε το 

άρθρο 19 της 9αρούσας, η Ε9ιτρο9ή Αξιολόγησης 9ροβαίνει, σε κλειστές 

συνεδριάσεις, σε λε9τοµερή έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 15 της 
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9αρούσας και συντάσσει σχετικό 9ρακτικό µε το ο9οίο εισηγείται στην Αναθέτουσα 

Αρχή την α9οδοχή ή την αιτιολογηµένη α9όρριψη των 9ροσφορών των 

διαγωνιζοµένων 9ου έχουν υ9οβάλλει ελλι9ή στοιχεία ή των ο9οίων τα 

υ9οβληθέντα δεν 9ληρούν τους όρους της 9αρούσας 9ροκήρυξης.  

2. Η Ε9ιτρο9ή µ9ορεί να ζητήσει διευκρινήσεις α9ό τους διαγωνιζόµενους ε9ί των 

υ9οβληθέντων δικαιολογητικών του άρθρου 15, οι ο9οίοι οφείλουν ν’ α9αντήσουν 

εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών α9ό την κοινο9οίηση του σχετικού 

εγγράφου, καθώς και να α9οκλείσει τους υ9οψηφίους 9ου δεν θα α9οκαταστήσουν 

τις ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας 9ροθεσµίας.  

3. Σε 9ερί9τωση µη υ9οβολής ο9οιουδή9οτε α9ό τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 ή 

σε 9ερί9τωση 9ου τα υ9οβληθέντα δεν ικανο9οιούν τους όρους τις 9αρούσας 

9ροκήρυξης, η 9ροσφορά α9ορρί9τεται ως α9αράδεκτη. Α9οδεκτοί γίνονται όσοι 

9ροσφέροντες έχουν υ9οβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της 

9αρούσας και εφόσον αυτά 9ληρούν τους όρους της 9αρούσας 9ροκήρυξης και ιδίως 

εφόσον δεν συντρέχει λόγος α9οκλεισµού του άρθρου 8 της 9αρούσας. Η 

Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α9όφαση η ο9οία κοινο9οιείται σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους ταχυδροµικώς και µε τηλεοµοιοτυ9ία. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 Αξιολόγηση ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Μετά την α9οσφράγιση του υ9οφακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

σύµφωνα µε το άρθρο 19 της 9αρούσας, η Ε9ιτρο9ή Αξιολόγησης 9ροβαίνει, σε 

κλειστές συνεδριάσεις, σε αξιολόγηση της τεχνικής 9ροσφοράς, όλων όσων έγιναν 

α9οδεκτοί α9ό την 9ρώτη φάση του διαγωνισµού σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο 20 

 2. Η αξιολόγηση τεχνικής 9ροσφοράς γίνεται βάσει των 9αρακάτω κριτηρίων των 

και βασίζεται στο 9εριεχόµενο του υ9οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το 

σύνολο των κριτηρίων 9ου αφορούν την Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει 

συντελεστή βαρύτητας 80% 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 

1. Μεθοδολογική 1ροσέγγιση   70% 
 − Αναλυτική 9εριγραφή του τρό9ου 

9ροσέγγισης του έργου. Έµφαση θα 
δοθεί στην κατανόηση των 
ιδιαίτερων α9αιτήσεων του έργου. 

30% 
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− Πρόταση εξειδίκευσης, υλο9οίησης, 
οργάνωσης και 9αρακολούθησης του 
έργου. ∆ηµιουργικές 9ροτάσεις.  

50%  
  

− Περιγραφή, ανάλυση κάθε φάσης 
του έργου σε δραστηριότητες  

20% 
 

2. Οργανωτικό σχήµα υλο1οίησης - 
Σύστηµα ∆ιοίκησης του Έργου  

 
30% 

− Σύνθεση Οµάδας Εργασίας µε τις 
σχετικές µε το έργο ειδικότητες – 
Προτεινόµενο Σύστηµα ∆ιοίκησης σε 
σχέση µε τις θεµατικές ενότητες του 
έργου.  

50%  

− Οργανωτικό σχήµα, 9εριγραφή 
των καθηκόντων του σε σχέση µε την 
εκ9όνηση των 9αραδοτέων και την 
εκτέλεση των εργασιών. 

50%  

3. Θα υ9ολογιστεί ο Συνολικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε 

9ροσφοράς, α9ό τον ο9οίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του 

κάθε 9ροσφέροντος. Η βαθµολόγηση των ε9ιµέρους κριτηρίων και η αναγωγή των 

βαθµών σε ένα ΣΒΤΠ για την τεχνική ικανότητα του κάθε 9ροσφέροντος θα γίνει µε 

τη µέθοδο 9ου ακολουθεί: 

• Κάθε µέλος της  Ε9ιτρο9ής Αξιολόγησης θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο 

βαθµό α9ό το 0 έως το 100 κάθε ένα α9ό τα κριτήρια τεχνικής 

αξιολόγησης. 

• Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υ9ολογισθεί ο µέσος όρος των 

βαθµών των µελών της Ε9ιτρο9ής Αξιολόγησης, ο ο9οίος θα 

9ολλα9λασιασθεί ε9ί τον ε9ιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, 

για να 9ροκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού. 

• Ακολούθως θα υ9ολογισθεί το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων 

κάθε οµάδας κριτηρίων. 

• Το άθροισµα αυτό των βαθµών των κριτηρίων κάθε οµάδας κριτηρίων θα 

9ολλα9λασιασθεί ε9ί τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας κριτηρίων για 

να 9ροκύψει ο βαθµός της οµάδας κριτηρίων.  

• Το άθροισµα των βαθµών των οµάδων κριτηρίων θα α9οτελεί τον 

Α9όλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε 9ροσφέροντος.  
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• Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος 

αξιολογείται µε    το συνολικό βαθµό τεχνικής 9ροσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε 

9ροσφέροντος, 9ου υ9ολογίζεται α9ό τον τύ9ο:  

100

max

×
ΑΒΤΠ

ΑΒΤΠ
=ΣΒΤΠ  

ό9ου   = η α9όλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικής 9ροσφοράς. 

4. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Ε9ιτρο9ή µ9ορεί να ε9ικοινωνεί γρα9τά µε 

τους υ9οψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις 9ου δίδονται 

αυτοβούλως α9ό τους συµµετέχοντες ο9οτεδή9οτε µετά τη λήξη της 9ροθεσµίας 

υ9οβολής των 9ροσφορών τους δε γίνονται δεκτές και α9ορρί9τονται ως 

α9αράδεκτες. Σε καµία 9ερί9τωση οι υ9οψήφιοι δεν ε9ιτρέ9εται να µεταβάλλουν 

την 9ροσφορά τους ή να καταθέσουν αντι9ροσφορά. 

5. Η Ε9ιτρο9ή, µετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω βαθµολόγησης των 

τεχνικών 9ροσφορών, συντάσσει 9ρακτικό και εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α9όφαση η ο9οία κοινο9οιείται σε όλους 

τους ενδιαφερόµενους ταχυδροµικώς και µε τηλεοµοιοτυ9ία. 

 

ΆΡΘΡΟ 22 Αξιολόγηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Μετά την α9οσφράγιση του υ9οφακέλου της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

σύµφωνα µε το άρθρο 19 της 9αρούσας, η Ε9ιτρο9ή Αξιολόγησης 9ροβαίνει, σε 

κλειστές συνεδριάσεις, σε αξιολόγηση της οικονοµικής 9ροσφοράς, των υ9οψηφίων.   

2. Το κριτήριο 9ου αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει 

συντελεστή βαρύτητας 20% 

3. Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ” κάθε 

9ροσφοράς.  

4. Για τον υ9ολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµο9οιείται ο 

ακόλουθος τύ9ος : 

100
min

×=

j

j
K

K
Q  

ό9ου : 

Οj: η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής 9ροσφοράς j 
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Κmin: το 9οσό της χαµηλότερης οικονοµικής 9ροσφοράς 

Κj: το 9οσό της 9ροσφοράς j 

5. Η Ε9ιτρο9ή, µετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω βαθµολόγησης των 

οικονοµικών 9ροσφορών, συντάσσει 9ρακτικό και εισηγείται σχετικά στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α9όφαση η ο9οία κοινο9οιείται σε όλους 

τους ενδιαφερόµενους ταχυδροµικώς και µε τηλεοµοιοτυ9ία. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 Τελική Αξιολόγηση 

1. Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υ9ολογίζεται η συνολική βαθµολογία 

των 9ροσφορών και 9ραγµατο9οιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε 

βάση τον 9αρακάτω τύ9ο: 

jj QT ×+ΣΒΠΤ×= 2,08,0  

ό9ου: 

Tj: η συνολική βαθµολογία της 9ρότασης j 

ΣΒΠΤ: η βαθµολογία του κριτηρίου της τεχνικής 9ροσφοράς σε κλίµακα 0-100 

Oj: η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής 9ροσφοράς για την 9ρόταση j σε 

κλίµακα 0-100. 

2. Η Ε9ιτρο9ή, µετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω τελικής βαθµολόγησης 

συντάσσει 9ρακτικό µε την τελική κατάταξη των 9ροσφορών 9ου υ9οβλήθηκαν στο 

∆ιαγωνισµό κατά φθίνουσα σειρά και εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α9όφαση η ο9οία κοινο9οιείται σε όλους 

τους ενδιαφερόµενους ταχυδροµικώς και µε τηλεοµοιοτυ9ία. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 Υ1οβολή ∆ικαιολογητικών κατά την κατακύρωση 

Μετά την κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση των 9ροσφορών, ο 9ροσφέρων 9ου υ9έβαλε 

την 9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά, ήτοι αυτός 9ου 

συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη βαθµολογία σύµφωνα µε τα ως άνω άρθρα 21-23 της 

9αρούσας, υ9οβάλλει τα ακόλουθα, σε σφραγισµένο φάκελο 9ου φέρει εξωτερικά την 

ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης», εντός είκοσι ηµερών α9ό την 

κοινο9οίηση της σχετικής ειδο9οίησης σε αυτόν µε βεβαίωση 9αραλαβής ή σύµφωνα 

µε το ν.2672/1998 (ΦΕΚ Α΄ 290), στην Ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά 9ου έχουν 
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εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, ε9ί 9οινή α9οκλεισµού, α9ό ε9ίσηµη 

µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

1. Α9όσ9ασµα 9οινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου 9ριν α9ό την 

κοινο9οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο9οίησης, το ο9οίο να 9ροκύ9τει 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 εκ9ρόσω9οι κάθε άλλου 

νοµικού 9ροσώ9ου καθώς και ε) φυσικά 9ρόσω9α, στα ο9οία θα κατακυρωθεί το 

έργο, δεν έχουν καταδικαστεί, µε αµετάκλητη δικαστική α9όφαση, για κά9οιο α9ό 

τα αδικήµατα του άρθρου 9 της 9αρούσας. 

2. Πιστο9οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαµήνου 9ριν α9ό την κοινο9οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο9οίησης, α9ό το 

ο9οίο να 9ροκύ9τει ότι ο 9ροσφέρων στον ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

δεν τελεί σε 9τώχευση, σε διαδικασία κήρυξης 9τώχευσης και σε 9τωχευτικό 

συµβιβασµό. 

3. Εφόσον 9ρόκειται για νοµικό 9ρόσω9ο, 9ιστο9οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 9ριν α9ό την κοινο9οίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδο9οίησης, α9ό το ο9οίο να 9ροκύ9τει ότι ο 9ροσφέρων στον 

ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί υ9ό αναγκαστική διαχείριση. 

4. Εφόσον 9ρόκειται για νοµικό 9ρόσω9ο, 9ιστο9οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 9ριν α9ό την κοινο9οίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδο9οίησης, α9ό το ο9οίο να 9ροκύ9τει ότι ο 9ροσφέρων στον ο9οίο 

9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί υ9ό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, ό9ως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), 

ό9ως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα9ά νοµικά 

9ρόσω9α) και, ε9ίσης, ότι δεν τελεί υ9ό διαδικασία έκδοσης α9όφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υ9ό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδα9ά νοµικά 9ρόσω9α).  

∆ιευκρινίζεται ότι ε9ί ηµεδα9ών ανωνύµων εταιρειών τα 9ροαναφερόµενα 

9ιστο9οιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 

α9ό την αρµόδια Υ9ηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο 

Ανωνύµων Εταιρειών της ο9οίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο 

διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 

2190/1920, ό9ως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
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1892/1990, ό9ως εκάστοτε ισχύει, α9ό το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου 

εταιρείας 9ου τελεί υ9ό ειδική εκκαθάριση. Ε9ί ηµεδα9ών εταιρειών 9εριορισµένης 

ευθύνης και 9ροσω9ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 9ιστο9οιητικό της 

εκκαθάρισης, εκδίδεται α9ό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό ε9ιχείρησης.  

5. Υ9εύθυνη δήλωση της 9αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό9ως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ9ογραφής, στην ο9οία ο 9ροσφέρων 

στον ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους ο9οίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

α9ασχολούµενο α9ό αυτόν 9ροσω9ικό. 

6. Πιστο9οιητικά όλων των αρµόδιων κατά 9ερί9τωση αρχών, α9ό τα ο9οία να 

9ροκύ9τει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο9οίησης, ο 9ροσφέρων στον 

ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ενήµερος ως 9ρος τις υ9οχρεώσεις του 

9ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε9ικουρικής). 

7. Πιστο9οιητικό αρµόδιας αρχής, α9ό το ο9οίο να 9ροκύ9τει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω ειδο9οίησης ο 9ροσφέρων στον ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση είναι ενήµερος ως 9ρος τις φορολογικές υ9οχρεώσεις του. 

8. Σε 9ερί9τωση 9ου α9ό την 9ροσκόµιση των νοµιµο9οιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία του νοµικού 9ροσώ9ου στον φάκελο των δικαιολογητικών  συµµετοχής 

του άρθρου 15 έχει υ9άρξει ο9οιαδή9οτε αλλαγή ή τρο9ο9οίηση, ο 9ροσφέρων στον 

ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ9οχρεούται να 9ροσκοµίσει µε τα 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (9.χ. την τελευταία τρο9ο9οίηση 

του καταστατικού, το νέο ∆.Σ. κ.α.). 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

9. Ισολογισµό ή α9όσ9ασµα ισολογισµού των τριών (3) τελευταίων ετών (2008, 2009, 

2010) στις 9ερι9τώσεις 9ου η δηµοσίευσή του είναι υ9οχρεωτική σύµφωνα µε την 

9ερί Εταιρειών νοµοθεσία της χώρας, ό9ου είναι εγκατεστηµένος οι 9αρέχων 

υ9ηρεσίες. 

Σε 9ερί9τωση 9ου ο 9ροσφέρων στον ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν 

έχει κατά νόµο υ9οχρέωση δηµοσίευσης ισολογισµών, είναι υ9οχρεωτική η 

κατάθεση Υ9εύθυνης ∆ήλωσης 9ερί της χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης, ή 

ο9οιουδή9οτε άλλου σχετικού εγγράφου. 
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Σε 9ερί9τωση 9ου ο 9ροσφέρων στον ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

βρίσκεται σε λειτουργία για χρονικό διάστηµα 9ου δεν ε9ιτρέ9ει την κατά το νόµο 

έκδοση τριών (3) ισολογισµών, θα υ9οβάλλονται οι ισολογισµοί ή τα σχετικά 

ε9ίσηµα στοιχεία 9ου υ9άρχουν κατά το χρονικό αυτό διάστηµα.  

10. Υ9εύθυνη ∆ήλωση της 9αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό9ως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ9ογραφής 9ερί του ολικού ύψους του 

κύκλου των εργασιών και του κύκλου εργασιών ως 9ρος την 9αροχή 9αρόµοιων µε 

τις ζητούµενες υ9ηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών (3) 9ροηγούµενων 

οικονοµικών ετών (2008, 2009, 2010) κατ’ ανώτατο όριο σε συνάρτηση της 

ηµεροµηνίας δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 

του. 

Σε 9ερί9τωση 9ου ο 9ροσφέρων στον ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

βρίσκεται σε λειτουργία για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών ετών θα 

υ9οβάλλεται Υ.∆. για το µικρότερο αυτό χρονικό αυτό διάστηµα.  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

11. Αναλυτικά βιογραφικά των µελών της 9ροτεινόµενης Οµάδας Έργου στα ο9οία 

να αναφέρεται η ακριβής διάρκεια της εµ9ειρίας-9ροϋ9ηρεσίας τους, η συµµετοχή 

και ο ρόλος/θέση τους (καθήκοντα, αρµοδιότητες) σε αναλόγου φύσεως έργα, µε 

ένδειξη του ακριβούς αντικείµενου των εν λόγω έργων, της οικονοµικής τους αξίας, 

του χρόνου υλο9οίησης, του 9αραλή9τη και του 9οσοστού συµµετοχής του µέλους 

σε αυτό, και α9ό τα ο9οία να 9ροκύ9τει η α9αιτούµενη ελάχιστη εµ9ειρία του κάθε 

µέλους της οµάδας έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 9αρούσας. 

Εάν ο Υ9εύθυνος ή τα µέλη της οµάδας έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του 

9ροσφέροντος στον ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υ9οβάλλεται ε9ι9λέον 

α9ό έναν έκαστο εξ’ αυτών των στελεχών, υ9εύθυνη δήλωση ότι υ9άρχει συµφωνία 

συνεργασίας για όλη την 9ροβλε9όµενη διάρκεια του 9αρόντος έργου και δέχονται 

τους όρους του 9αρόντος διαγωνισµού. 

12.. Αντίγραφα δελτίων 9αροχής υ9ηρεσιών ή/και σχετική σύµβαση έργου ή 

βεβαίωση εργοδότη α9ό τα ο9οία να 9ροκύ9τει η α9αιτούµενη ελάχιστη εµ9ειρία 

του κάθε µέλους της οµάδας έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 9αρούσας. 

Σε 9ερί9τωση 9ου ο 9ροσφέρων στον ο9οίον 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι 

ένωση 9ροσώ9ων, όλα τα 9αρα9άνω δικαιολογητικά 9ρέ9ει να υ9οβληθούν για 
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καθένα α9ό τα µέλη 9ου συµµετέχουν στην ένωση. Ε9ι9λέον θα 9ρέ9ει να 

9ροσκοµιστεί α9ό την ένωση συµφωνητικό µεταξύ των µελών της ό9ου : 

• θα αναγράφεται και θα οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και 

οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου 9ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,  

• θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υ9εύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση 

όλων των Μελών της Ένωσης (leader) 

• θα ορίζεται (µε συµβολαιογραφική 9ράξη, η ο9οία ε9ίσης 9ροσκοµίζεται), 

κοινός εκ9ρόσω9ος της Ένωσης και των µελών της για την εκ9ροσώ9ηση της 

Ένωσης και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

Για τα αλλοδα9ά φυσικά ή νοµικά 9ρόσω9α, εφόσον δεν εκδίδονται τα 

9ροαναφερόµενα δικαιολογητικά, 9ροσκοµίζονται ισοδύναµα έγγραφα 9ου 

9ροβλέ9ονται α9ό το δίκαιο ή 9ου εκδίδονται α9ό τις αρµόδιες δικαστικές ή 

διοικητικές αρχές της Χώρας εγκατάστασης των 9ροσώ9ων αυτών. 

Σε 9ερί9τωση 9ου σε κά9οια χώρα βεβαιώνεται α9ό ο9οιαδή9οτε αρχή της ότι τα 

9ιο 9άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ9τουν στο σύνολό τους όλες τις 

9ιο 9άνω 9ερι9τώσεις, 9ρέ9ει ε9ί 9οινή α9οκλεισµού να αντικατασταθούν α9ό 

Ένορκη Βεβαίωση του υ9όχρεου 9ρος υ9οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα 

αυτή δεν 9ροβλέ9εται ούτε ένορκη βεβαίωση, αυτή αντικαθίσταται µε υ9εύθυνη 

δήλωση ενώ9ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της 

χώρας, στην ο9οία είναι εγκατεστηµένος ο υ9οψήφιος. Στην κατά τα ανωτέρω 

ένορκη βεβαίωση ή υ9εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

9ρόσω9ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Μετά την υ9οβολή των δικαιολογητικών του 9αρόντος άρθρου η Ε9ιτρο9ή 

Αξιολόγησης µ9ορεί να ζητήσει διευκρινήσεις α9ό τον διαγωνιζόµενο ε9ί των 

υ9οβληθέντων στοιχείων, ο ο9οίος οφείλει ν’ α9αντήσει εντός έξι (6) ηµερολογιακών 

ηµερών α9ό την κοινο9οίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να τον α9οκλείσει 

σε 9ερί9τωση 9ου δεν θα α9οκαταστήσει τις ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας 

9ροθεσµίας. 

Οι κατά τα ανωτέρω α9αιτούµενες Υ9εύθυνες ∆ηλώσεις του 9ροσφέροντα στον 

ο9οίο 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ9ογράφονται α9ό το νόµιµο εκ9ρόσω9ό 

του. 
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Ε9ισηµαίνεται ότι στις διαδικασίες της 9αρούσας 9ροκήρυξης δεν έχουν εφαρµογή 

οι γενικές διατάξεις της 9αρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές 

κανονιστικές Υ9ουργικές α9οφάσεις 9ερί υ9οχρεωτικής αυτε9αγγέλτου αναζήτησης 

δικαιολογητικών εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΆΡΘΡΟ 25 Α1οσφράγιση ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης 

1. Η α9οσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 24 της 9αρούσας 

γίνεται δηµόσια ενώ9ιον της Ε9ιτρο9ής Αξιολόγησης. Στην α9οσφράγιση µ9ορούν 

να 9αραστούν όσοι α9ό τους 9ροσφέροντες ή τους νοµίµους εκ9ροσώ9ους τους το 

ε9ιθυµούν σε ηµεροµηνία και ώρα 9ου θα καθοριστεί και θα γνωστο9οιηθεί µε 

σχετική 9ρόσκληση 9ρος τους συµµετέχοντες.  

2. Κατά την α9οσφράγιση των δικαιολογητικών του άρθρου 24 η Ε9ιτρο9ή δεν είναι 

υ9οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωσή τους 9ρος τους όρους της 9ροκήρυξης.  

 

ΆΡΘΡΟ 26 Έλεγχος 1ληρότητας και νοµιµότητας ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης 

– Έλεγχος κριτηρίων 1οιοτικής ε1ιλογής 

1. Η Ε9ιτρο9ή Αξιολόγησης 9ροβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λε9τοµερή 

έλεγχο 9ληρότητας και νοµιµότητας των δικαιολογητικών του άρθρου 24 της 

9αρούσας και συντάσσει 9ρακτικό µε το ο9οίο εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα 

Αρχή.  

2. Όταν ο 9ροσφέρων στον ο9οίον 9ρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης 

του 9αρόντος διαγωνισµού δεν 9ροσκοµίζει, ένα ή 9ερισσότερα α9ό τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του άρθρου 24 της 9αρούσας 9ροκήρυξης η κατακύρωση γίνεται 

στον 9ροσφέροντα µε την αµέσως ε9όµενη 9λέον συµφέρουσα α9ό οικονοµική 

ά9οψη 9ροσφορά. Σε 9ερί9τωση 9ου και αυτός δεν 9ροσκοµίσει  ένα ή 9ερισσότερα 

α9ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 24 της 9αρούσας 9ροκήρυξης η 

κατακύρωση γίνεται στον 9ροσφέροντα µε την αµέσως ε9όµενη 9λέον συµφέρουσα 

α9ό οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας α9ό τους 

9ροσφέροντες δεν 9ροσκοµίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή 9ερισσότερα α9ό τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά του άρθρου 24 της 9αρούσας, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  

3. Προϋ9όθεση 9οιοτικής ε9ιλογής του 9ροσφέροντα στον ο9οίο 9ρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση είναι, 9έραν της υ9οβολής των 9αρα9άνω 9ροβλε9όµενων 

δικαιολογητικών, η µη 9λήρωση των λόγων α9οκλεισµού του άρθρου 9 της 
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9αρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων ε9ι9έδων χρηµατοοικονοµικής και 

τεχνικής-ε9αγγελµατικής ε9άρκειας του άρθρου 10 της 9αρούσας.  

4. Σε 9ερί9τωση ένωσης 9ροσώ9ων, οι λόγοι α9οκλεισµού του άρθρου 9 της 

9αρούσας ισχύουν για καθέναν α9ό τους συµµετέχοντες στην κοινή 9ροσφορά. Εάν 

συντρέχει λόγος α9οκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή 9ροσφορά, 

η υ9οβληθείσα κοινή 9ροσφορά α9οκλείεται α9ό το διαγωνισµό. 

5. Σε συνέχεια του ελέγχου του 9αρόντος άρθρου η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει 

σχετική α9όφαση κατακύρωσης της σύµβασης στον ε9ιλεγέντα ανάδοχο. 

 

ΆΡΘΡΟ 27 Ε1ιλογή Αναδόχου και κατάρτιση σύµβασης 

1. Η ε9ιλογή του Αναδόχου γίνεται µε κριτήριο την 9λέον συµφέρουσα α9ό 

οικονοµική ά9οψη 9ροσφορά, βάσει των στοιχείων και της αντίστοιχης βαρύτητας 

αυτών ό9ως αναφέρονται στα άρθρα 21-23 ανωτέρω.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή µ9ορεί να µαταιώσει το διαγωνισµό σε ο9οιοδή9οτε στάδιο 

χωρίς κανείς α9ό τους µετέχοντες να δικαιούται ο9οιαδή9οτε α9οζηµίωση. 

3. Η α9όφαση κατακύρωσης κοινο9οιείται υ9οχρεωτικά στους λοι9ούς 

συµµετέχοντες. Στον υ9οψήφιο στον ο9οίο γίνεται η κατακύρωση α9οστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση. 

4. Ο ε9ιλεγείς ανάδοχος καλείται για υ9ογραφή σύµβασης η ο9οία θα βασίζεται 

στην α9όφαση κατακύρωσης και στους όρους της 9αρούσας 9ροκήρυξης και στην 

ο9οία θα α9οτυ9ωθούν λε9τοµερώς οι υ9οχρεώσεις του, οι όροι και διαδικασίες 

υλο9οίησης του Έργου. 

5. Ο ε9ιλεγείς ανάδοχος υ9οχρεούται να 9ροσκοµίσει 9ρο ή κατά την υ9ογραφή της 

σχετικής σύµβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική 

Ε9ιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, 9οσού ίσου µε 

το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 6.504,06 Ευρώ. Η ισχύς της 

Εγγυητικής Ε9ιστολής Καλής Εκτέλεσης υ9ερβαίνει τουλάχιστον κατά 3 µήνες τη 

λήξη της ισχύος της σύµβασης και δύναται να 9αρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε 

ενδεχόµενη 9αράταση του χρόνου ισχύος της σύµβασης ή µέχρι την οριστική 

9αραλαβή του έργου. Η Εγγυητική Ε9ιστολή Καλής Εκτέλεσης ε9ιστρέφεται µε 

εντολή της Αναθέτουσας Αρχής 9ρος το ίδρυµα 9ου την εξέδωσε, µετά την οριστική 
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9αραλαβή του έργου, µε την 9ροϋ9όθεση ότι δεν εκκρεµούν έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής υ9οχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου. 

6.  Σε 9ερί9τωση µη ε9ιθυµίας ή αδυναµίας του αναδόχου να συνάψει σύµβαση τότε 

αυτός κηρύσσεται έκ9τωτος και κατα9ί9τει η κατατεθειµένη εγγυητική ε9ιστολή 

συµµετοχής. Ε9ίσης µ9ορεί ν’ α9οφασισθεί  η ανάθεση του Έργου στον ε9όµενο κατά 

σειρά κατάταξης ή η ε9ανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο 9ερι9τώσεις η 

α9όφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκ9τώτου και ε9ιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για 

την α9οκατάσταση κάθε ζηµιάς του Υ9ουργείου Αγροτικής Ανά9τυξης και 

Τροφίµων. 

7. Η σύµβαση για την 9αροχή των υ9ηρεσιών του Αναδόχου θα υ9ογραφεί α9ό τον 

Ειδικό Γραµµατέα. 

 
 


