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ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ            

 

Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο                              Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015  

Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016           Αξ. Πξση.: 51 

Σει./Fax: 22310 59007      

e-mail: oiti@otenet.gr      

Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε  

 

    

Δπαλαπξνθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ επηινγήο Αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε 

ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο  

ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παύιηαλεο» 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΔΝΣΑΞΖ: 172905/26-10-2011 

 ΚΩΓΗΚΟ ΟΠ: 357413 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο  

Δίδνο ππεξεζηψλ: Αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη 

εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο 

Παχιηαλεο», ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο 

Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο» 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνχ: 

3-3-2015, ψξα 10:00 

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

Γηάξθεηα: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31-10-2015 

Πξνυπνινγηζκφο: Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 73.677 επξψ κε Φ.Π.Α. 

[59.900 + 23% ΦΠΑ (13.777)] 

Υξεκαηνδφηεζε: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ζην 

πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα 

Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα – 

Ήπεηξνο» απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

ηεο ΑΔ: 2011Δ07580155  

θνπφο ηνπ ΔΣΠΑ θνπφο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο κε 

ηε δηφξζσζε ησλ θπξηφηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηψλ, 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΘΕΑΛΙΑ – ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΤ» 
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εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ζπλεξγία κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ άιισλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

πεξίιεςεο πξνθήξπμεο: 

30-1-2015 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 

2-3-2015, ψξα 12:00 

Σφπνο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ: 

Γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

Σ.Κ. 35016, Λνπηξά Τπάηεο 

 

Παξαιαβή ηεχρνπο 

πξνθήξπμεο: 

1. Γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

Σ.Κ. 35016, Λνπηξά Τπάηεο  

2. Γηθηπαθφο ηφπνο: www.oiti.gr 

Πιεξνθνξίεο: Με επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε: 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

Σ.Κ. 35016, Λνπηξά Τπάηεο  

Σει./Fax: 22310 59007 

e-mail: oiti@otenet.gr 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α΄) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α΄) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», 

εθαξκνδφκελεο αλαινγηθά 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α΄) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α΄), φπσο ηζρχεη 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 204/Α΄), φπσο ηζρχεη 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α΄) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο ηζρχεη  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-

2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 53/Α΄) 

9. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 

Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 78/Β΄/2005) 

10. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 

1926/Β΄/2004) 
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11. Σνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ , 

κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 1890/Β΄/2004) 

12. Σελ ππ' αξηζ. πξση. νηθ. 172905/26-10-2011 απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ζην Δ.Π. «Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα 

– Ήπεηξνο» » θαη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 132077/21-10-2014 απφθαζε ηξνπνπνίεζεο απηήο 

13. Σν ζχκθσλν απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ζην Δ.Π. «Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα 

– Ήπεηξνο» 

14. Σελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ 1749/27-03-2008 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

15. Σν ππ’ αξηζ. 94/01-12-2014 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

16. Σν ππ’ αξηζ. 94/01-12-2014 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο κε ην νπνίν ζπγθξνηήζεθαλ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 

17. To ππ’ αξηζ. 7/8-1-2015 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε ην νπνίν 

θξίζεθε άγνλνο ν ππ’ αξηζ. 575/4-12-2014 Γηαγσληζκφο θαζψο δελ ππεβιήζε θαλέλαο θάθεινο 

πξνζθνξάο.  

18. Σν ππ’ αξηζ. 96/27-1-2015 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο γηα ηελ έγθξηζε επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

Δ π α λ α π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η 

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο 

πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο» ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία 

θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο» 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, θαη νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ παξαζρεζεί ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη ηηο 31-10-2015. Υσξίδεηαη δε ζηα αθφινπζα ηκήκαηα 

πινπνίεζεο: 

 Α΄ θάζε (40% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο)  

 Β΄ θάζε (60% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο) 

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε επξψ 59.900 πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 

πνζνχ 13.777 επξψ, δειαδή ζπλνιηθά ζε επξψ 73.677 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔ: 2011Δ07580155 πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

ΔΣΠΑ θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 
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ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 2-3-2015, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ψξα 12:00 ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα απνζθξαγίδνληαη, αιιά ζα επηζηξέθνληαη κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 3-3-2015 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 90 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε 

ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Ζ παξνχζα πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη νη αλαιπηηθνί φξνη ηεο Γηαθήξπμεο ζα βξίζθνληαη 

αλαξηεκέλα γηα ηξηαληακία (31) εκέξεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ 

Οίηεο (www.oiti.gr) θαη ζηα γξαθεία ηνπ. Δπηπιένλ, πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία 

ηνπηθή εθεκεξίδα.  

Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο, 

θαηφπηλ ππνβνιήο έγγξαθνπ εξσηήκαηνο. 

 

 

 

                                                                               Γηα ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο  

                                                                                    Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

                                                                    Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

Αλησλία Γαιαλάθε 
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

1.1 Οξηζκνί 

Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

ΑΝΑΓΟΥΟ 

Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηελ παξνρή ησλ 

Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο πνπ εδξεχεη ζηα Λνπηξά Τπάηεο θαη επαλαπξνθεξχζζεη 

απηφλ ηνλ Γηαγσληζκφ, βάζεη ηνπ ππ’ αξηζ. 96/27-1-2015 Πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε.  

ΑΝΣΗΚΛΖΣΟ 

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

πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ, e-mail θ.ιπ.), νξίδεη σο 

ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα, θαη 

πξνο ηνλ νπνίν ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απεπζχλεη ή/θαη λα επηδίδεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ 

απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Πξνζθέξνληα θαη αθνξά νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. Αληίθιεηνο κπνξεί λα νξηζζεί θαη ν Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο. 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

Σν ζχλνιν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε γηα 

ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ έσο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο Η: Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο, ΗΗ: 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ΗΗΗ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, IV: Δλδεηθηηθή 

Κάηνςε Υψξνπ, V: ρέδην χκβαζεο. 

ΔΚΠΡΟΧΠΟ 

Σν πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ 

ππνγξάθεηαη ή/θαη δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - ή/θαη είλαη παξφλ θαηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηεο. Σν πξφζσπν απηφ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο ή 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο 

πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

α) Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (εθεμήο «Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο»), 

β) Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (εθεμήο «Δπηηξνπή 

Δλζηάζεσλ»), 
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γ) Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ (εθεμήο «Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

θαη Παξαιαβήο»). 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

ΜΔΛΟ 

Σν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ε νπνία, ζε 

πεξίπησζε πνπ θεξπρζεί Αλάδνρνο, αλαιακβάλεη λνκηθή δέζκεπζε έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

Ζ παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο ζα 

πινπνηεζνχλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β: «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

ΠΡΟΦΔΡΧΝ  

Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ 

θαη ππνβάιιεη Πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ πξφηαζε πνπ ππνβάιιεη ν Πξνζθέξσλ κε ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4.2 ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ.  

Ζ δαπάλε απηή απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην ηεο πξνζθνξάο πνπ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ νη 

Πξνζθέξνληεο. Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε δαπάλε απνξξίπηνληαη.  

ΤΜΒΑΖ 

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

ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο. 

ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζνχλ νη Τπεξεζίεο. 
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1.2 Πξνϋπνινγηζκόο – Σξόπνο πιεξσκήο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 73.677 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. Ζ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔ:  2011Δ07580155 πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη απφ εζληθνχο 

πφξνπο. 

Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ζε επξψ ηκεκαηηθά κε ηελ πξφνδν παξνρήο ησλ 

δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, θαη θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε θαιή εθηέιεζε θάζε 

ελέξγεηαο θαη ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. πγθεθξηκέλα , ε πιεξσκή ζα γίλεη ζε δχν 

δφζεηο θαη κε ηελ παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, σο αθνινχζσο: 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Α΄ θάζεο (2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο) ζα θαηαβιεζεί ην 

40% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο.  

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Β΄ θάζεο (απφ ηελ ιήμε ηεο Α' θάζεο κέρξη θαη ηηο 31-10-2015) ζα 

θαηαβιεζεί ην ππφινηπν 60% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε ΔΤΡΩ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ 

ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ζχκθσλα θαη 

κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (ππ’ αξ. 14053/ΔΤ 1749, ΦΔΚ 540/Β/27-3-

2008), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη εθάζηνηε ζα ηζρχεη, θαη θάζε άιιε ζρεηηθή εθαξκνζηέα δηάηαμε 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΠΑ. Πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο 

θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε πιεξσκή δελ 

ζα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θξαηήζεηο.  

1.3 Λήςε ηεπρώλ Γηαθήξπμεο θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην πιήξεο ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.oiti.gr (αλάξηεζε Γηαθήξπμεο γηα 31 εκέξεο). 

Δλαιιαθηηθά, ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα παξαιακβάλεηαη απφ ηα γξαθεία 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016, ηει.- θαμ.: 2231059007).  

2. Οη παξαιήπηεο ησλ ηεπρψλ ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπο λα ηα 

ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο, ζχκθσλα µε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν εγθαίξσο, ψζηε λα ηεξεζεί απφ απηνχο ε 

πξνζεζκία ηεο ππνπαξ. 3 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Δλζηάζεηο  θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ µε ην αηηηνινγηθφ ηεο µε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ, ζα απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο. 
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Ζ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε Πξνζθέξσλ έρεη ιάβεη 

πιήξε γλψζε θαη έρεη απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε Γηαθήξπμε 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ Πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο 

Γηαθήξπμεο ή ησλ Πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη 

λα απεπζχλνληαη ππφςηλ θαο. Αλζνχιαο Καζηαληψηε (ηει. - θαμ: 2231059007, e-mail: oiti@otenet.gr, 

Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016). Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηέιιεη έγγξαθε απάληεζε ζπλνιηθά γηα 

φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί 

εκπξφζεζκα. Οη δηεπθξηλίζεηο ζα αλαξηψληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Καλέλαο Πξνζθέξσλ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 

κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

1.4 Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ  

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 2-3-2015, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 ζηα Γξαθεία ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο ζηα Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά ζα επηζηξέθνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 3-3-2015, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ζηα Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016. 

2. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. φπσο θαη ρσξψλ πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 

(Π.Ο.Δ.), ε νπνία θπξψζεθε απφ ηε Διιάδα κε ην Ν .2513/97 (ΦΔΚ139/Α/27.06.97) ή ζε ηξίηεο ρψξεο 

πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ.  

Με ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε Αλαδφρνπ ηθαλνχ λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε 

ηελ παξνχζα έξγνπ θαη λα πξνβεί ζηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ, νη Πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα 
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πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, φηη πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο 

ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.  

Η) Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζε ππεξεζίεο πνπ λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ 

αθόινπζσλ αληηθεηκέλσλ:  

 Οξγάλσζε, ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε έξγσλ κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζε θέληξα 

ελεκέξσζεο ή/θαη ζε κνπζεία θχζεο. 

 Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

θαη λα έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ζπλαθέο κε ηα παξαπάλσ αληηθείκελα έξγν 

ΗΗ) Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ή ζπλεξγάηεο ζρεηηθνύο κε ηα 

αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ. πγθεθξηκέλα, ε Οκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη 

θαη' ειάρηζηνλ απφ: 

- έλαλ (1) θάηνρν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ ΑΔΗ ή νκψλπκνπ πηπρίνπ ή 

δηπιψκαηνο Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 

(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

- έλαλ (1) θάηνρν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ΑΔΗ Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ή 

Μεραληθψλ Ζ/Τ ΑΔΗ ή νκψλπκνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π) ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

- έλαλ (1) θάηνρν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Μνπζεηνινγίαο ΑΔΗ ή νκψλπκνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο 

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) 

ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 

νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο θαη κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε Μνπζεηνινγία/Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε εηήζηαο 

ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  

κε ζρεηηθή εκπεηξία έθαζηνο ζηα αληηθείκελα ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. 

Οη Τπνςήθηνη πνπ δελ είλαη θπζηθά πξφζσπα, ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα νλφκαηα θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ.  

Γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

(α) Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή (γξαθεία, 

εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, ινγηζκηθφ, πξνζσπηθφ), ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο.  

(β) Θα πξέπεη λα νξηζηεί Τπεχζπλνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ (project leader), ν νπνίνο ζα δξα σο 

ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλαιιάζζεηαη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζήο 

ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπληνληζηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ηθαλφηεηα ζχλζεζεο θαη νξγάλσζεο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο, γλψζεηο ζρεηηθέο κε 
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ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, 

δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ θαη κεηαθηλήζεσλ. Δάλ ν Τπεχζπλνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ Πξνζθέξνληνο, ππνβάιιεηαη απφ 

έθαζην εμ απηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο θαη δέζκεπζε δηαζεζηκφηεηαο 

γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, φηη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

Γηαγσληζκνχ, φηη δελ δηαηεξνχλ θαλέλα δηθαίσκα δηεθδίθεζεο ακνηβήο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη 

φηη ε ακνηβή ηνπ έρεη πξνζπκθσλεζεί κε ηνλ Πξνζθέξνληα. 

Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεχζπλνπ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαζψο θαη κειψλ ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. Δπηηξέπεηαη κφλν θαη’ εμαίξεζε είηε κεηά απφ απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη αληίζηνηρε απφθαζε 

έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ίζε εκπεηξία θαη 

επάξθεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ κε ηνλ αληηθαζηζηάκελν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ζηειέρνπο εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ 

θαηά ηελ θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ. 

Κάζε Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηα βηνγξαθηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ πξνηείλεη θαζψο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ζα αλαιάβεη ην θάζε έλα ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

ΠΗΝΑΚΑ: ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

Φπζηθφ / Ννκηθφ πξφζσπν: 

………………………………………………………………………………………… Μέινο Οκάδαο Έξγνπ Θέζε ζηελ Οκάδα-Καζήθνληα 

  

  

  

φπνπ: 

 ηε ζηήιε «Μέινο Οκάδαο Έξγνπ» ζπκπιεξψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαζελφο πξνηεηλφκελνπ 

κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 ηε ζηήιε «Θέζε ζηελ Οκάδα - θαζήθνληα» ζπκπιεξψλεηαη ν ξφινο ηνπ κέινπο, ζχκθσλα κε 

ηελ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηεο Οκάδαο. 

(γ) Πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, αλαιφγνπ θχζεσο θαη κεγέζνπο, πνπ νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο 

απφ ηνλ Πξνζθέξνληα, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. 

Θα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην αληηθείκελν, ε ακνηβή θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο αλαζέηνπζεο αξρέο. Θα πξέπεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ψζηε λα δίλνπλ ζαθή εηθφλα ηεο εκπεηξίαο ηνπ Αλαδφρνπ 

ζε παξφκνηα έξγα. Ζ εκπεηξία δχλαηαη λα απνδεηρζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ζπκβάζεσλ αληίζηνηρσλ 

έξγσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη νη ππνςήθηνη κε αλαζέηνπζεο αξρέο (νη ζπκβάζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 

θαη κε βεβαηψζεηο ησλ θαηά πεξίπησζε αλαζεηνπζψλ αξρψλ).  

mailto:oiti@otenet.gr
http://www.oiti.g/
ΑΔΑ: 7ΒΙΚ46Ψ84Ζ-ΥΥΗ



Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ  

«Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο» 
 

 

Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016, Σει.- θαμ: 2231059007,  oiti@otenet.gr, www.oiti.gr 12 
 

Οη ζπκβάζεηο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ έξγα ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ θαη αληίζηνηρνπ κεγέζνπο κε ηηο 

δεηνχκελεο Τπεξεζίεο. Δάλ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη παξαδφζεηο 

λα απνδεηθλχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ 

θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. Δάλ ν παξαιήπηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο 

ππνβάιιεηαη είηε πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπληάζζεη ν ηδηψηεο, είηε απιή δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεπζχλνπ παξαιαβήο ηνπ έξγνπ εθ κέξνπο 

ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηνλ γηα ζνβαξφ ιφγν λα πξνζθνκηζηνχλ 

ζπκβάζεηο ή/θαη βεβαηψζεηο ησλ επηθαινχκελσλ έξγσλ, νη πξνζθέξνληεο ζα ππνβάινπλ Τπεχζπλε 

Γήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνπλ είλαη αιεζή θαη ζα αλαθέξνπλ θαη 

ην ιφγν αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ησλ πην πάλσ.  

(δ) Αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο θαη έγγξαθε δήισζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ 

παξνρή ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξνζθέξνληα.  

2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη νη Δλψζεηο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

Πξνζθνξά, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην αξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπηζεκαίλεηαη 

ηδηαίηεξα: 

 Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 

ή θνηλνπξαμίαο ζηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο θαη ην εηδηθφ κέξνο ηεο Τπεξεζίαο κε ην νπνίν 

απηφ ζα αζρνιεζεί ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θάζε κέινπο 

θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ 

ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

 Όηη ζηελ πξνζθνξά ζα δειψλεηαη έλα κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο σο ππεχζπλν γηα ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο (project leader).  

 Όηη φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ.  

 Όηη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ζα θαιχπηνληαη 

αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή απφ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο 

επζχλεηαη απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν. ε πεξίπησζε Καηαθχξσζεο 

ησλ Τπεξεζηψλ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο. 

Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλν ζηηο 

εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ 

άιισλ κειψλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 
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ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά 

ηεο θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ζε άιιε θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο) ή αλσηέξαο βίαο, Μέινο δελ κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 

Πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο Πξνζθνξάο µε 

ηελ ίδηα ηηκή. 

Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, ηα ππφινηπα Μέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 

νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ελαπνκείλαληα 

Μέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ 

Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο αληηθαηαζηάηεο, σζηφζν, πξέπεη λα 

εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε 

αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε 

κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν, 

νκνίσο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελφο 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο (ππνςήθηα ζρήκαηα Τπνςεθίσλ) θαη κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξγνιαβίαο. 

2.2 Απνθιεηζκόο πκκεηνρήο 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:  

1. Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή 

ζηνηρεία. 

2. Τπνβάιιεηαη γηα ηκήκα κφλνλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

3. Γελ ππνβιεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ή ππνβιεζνχλ ςεπδψο. 

4. Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

5. Οξίδεηαη ρξφλνο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν.  

6. Αλαθέξεηαη ρξφλνο πινπνίεζεο κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα.  

7. Γελ θαιχπηεη πιήξσο ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηεο παξ. 2.1 ηεο Γηαθήξπμεο.  

8. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

9. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

ή ραξαθηεξίδεηαη σο αζπλήζηζηα ρακειή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. 

Δπηπιένλ, ζην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 

1. Όζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε άιιεο 

Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ή Α.Δ. ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ή πνπ ειέγρεηαη ή 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γεκφζην γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

2. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο. 
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3. Οη Πξνζθέξνληεο, εηο βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξ. 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 

4. Όζνη ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, παχζε πιεξσκψλ, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, ή πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

αθεξεγγπφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο 

λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

5. Όζνη ζε βάξνο ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.  

6. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

7. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ θαζψο θαη 

ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

8. Όζνη είλαη έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.  

9. Όζνη δελ πξνζθφκηζαλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξ. 8 ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. 

10. Όζνη απνθιείνληαη γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο  

ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ νιηθή απφξξηςε αξθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

3. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή), λα θαηαζέζνπλ επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηνλ θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

Η. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη νη 

Πξνζθέξνληεο:  

α. Γελ εκπίπηνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

β. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

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

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

γ. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα 

αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 
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Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο.  

δ. Θα αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξ. 8 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

ε. Δπίζεο, ζα δειψλνπλ φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη φηη ηελ απνδέρνληαη αλεπηθχιαρηα θαη φηη θαιχπηεη ην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαζψο θαη φηη παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε 

Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ηεο 

ππαλαρψξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, φπσο θαη γηα θάζε 

ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

ΗΗ. ηνηρεία λνκηκνπνίεζεο Πξνζθέξνληνο: 

1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιιεη ηελ 

Πξνζθνξά ή/θαη παξίζηαηαη θαηά ην άλνηγκά ηεο δελ είλαη ν ίδηνο ν Πξνζθέξσλ ή ν λφκηκνο 

εθπξφζσπφο ηνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

2. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εθπξνζψπεζή ηνπ θαη ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηνπ θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο. 

ΗΗΗ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζώπσλ ή θνηλνπξαμίαο ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη 

γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο. Δπηπιένλ, ε Πξνζθνξά ζα ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο, εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν 

κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ:  

1. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο /Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο 

ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ Έξγνπ, ην 

νπνίν απηφ ζα αλαιάβεη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, 

 λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε 

κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, 

 λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη 

ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

 λα δειψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο Έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

2. Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο: 

 ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία 
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 ζην Γηαγσληζκφ 

ΗV. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνο απόδεημε ησλ ειάρηζησλ πξνϋπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, φπσο απηά 

νξίδνληαη ζηελ παξ. 2.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο θαη έγγξαθα ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

4. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

4.1 Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηαρπκεηαθνξέα, 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο: Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ ζηελ 

παξ. 1.4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε ζε απηή ηεο Πξνζθνξάο ή 

γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή 

δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο. Ζ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, φπνπ ην θξίλεη αλαγθαίν. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξνζθέξνληα. 

Οη θάθεινη κε ηα αληίηππα ησλ Πξνζθνξψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Πξνζθέξνληα, θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο:  

Πξνζθνξά 

Γηα ηνλ Πξόρεηξν Γηαγσληζκό Δπηινγήο Αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε ηίηιν 

«Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο  

ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παύιηαλεο» 

 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016 

Αξ. πξση. Γηαθήξπμεο: … 

Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ: … 

 

4.2 Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

ηνλ εληαίν θάθειν θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα θάησζη:  
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 Ο ηίηινο: Πξάμε «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ηνπ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. 

«Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο». 

 Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πξνθήξπμεο θαη ε έλδεημε «Γηα ηνλ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ 

Δπηινγήο Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ 

εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο». 

 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ. 

 Ζ έλδεημε: «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. Σα έγγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α) θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 

επίζεκσλ αληηγξάθσλ ή πξσηνηχπσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα µε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, 

ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3429/2005, θαζψο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. Καηά ζπλέπεηα, νη 

Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε 

ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ παξαπάλσ λφκν. Δπηπιένλ, ηα μελφγισζζα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη θαη 

λνκίκσο κεηαθξαζκέλα απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Διιεληθέο 

πξνμεληθέο αξρέο ή Έιιελεο δηθεγφξνπο θαηά ην άξζξν 36 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013). ε 

πεξίπησζε δηαθνξψλ ζηε κεηάθξαζε ππεξηζρχεη ην θείκελν ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο 

(ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλεο θαη κνλνγεγξακκέλεο απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ, ε δε αξκφδηα 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο θιπ θαη γεληθά ζα επηβεβαηψζεη 

φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο Πξνζθνξάο. Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ πεξηέρεη 

δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο. 

Δληφο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθφκελνπ «Κπξίσο Φαθέινπ» ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο 

ππνθαθέινπο, νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

Α) ΚΛΔΗΣΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ».  

Σνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.2) θαη ην δεχηεξν απιφ 

θσηναληίγξαθν φπσο παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο. 

Β) ΚΛΔΗΣΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σνπνζεηείηαη ζε δχν 

αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη πξσηφηππν θαη ην 

δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο Τπεξεζίεο πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απφ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη 
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πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ην Μέξνο Β΄ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δχν (2) κέξε, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

1. Καηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ 

2. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οκάδαο παξνρήο ππεξεζηώλ (Οκάδα Έξγνπ) 

1. Ζ Δλφηεηα «Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ» ζα πεξηέρεη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην έξγν. Αλαιπηηθά ε πξφηαζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Σελ πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο ηνπ έξγνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ, αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν Πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ηηο ππεξεζίεο. 

 Σε κεζνδνινγία θάιπςεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

 Σηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ. 

 Σελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζε παθέηα εξγαζίαο θαη ηελ αλάιπζε 

παθέησλ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ Παξαδνηέσλ. 

 Πξνηάζεηο θαη δείγκαηα πξσηφηππσλ θαη θαηλνηφκσλ ελεξγεηψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ. 

 Σα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ θαζψο ηνλ ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη λα 

αληηκεησπηζζνχλ. 

2. Ζ Δλφηεηα «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οκάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ (Οκάδα Έξγνπ)» ζα πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ: 

 Σν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 

ηνπ έξγνπ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Οξγαλφγξακκα θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα παξαδνηέα. 

Γ) ΚΛΔΗΣΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ 

ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν θαη ζα πεξηέρεη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ,  

θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

Καηά ηε ζχληαμε, ππνβνιή θη αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 
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 Κάζε ζειίδα φισλ ησλ πξσηφηππσλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ηεο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη 

κνλνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ.  

 Ζ ππνβνιή Πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ 

ηνλ Πξνζθέξνληα φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

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

παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη επνπζηψδεηο. 

 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ Τπεξεζηψλ.  

 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη.  

 

5. ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζµεηξψµελεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί, εθ’ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν.  

Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο 

Πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί.  

6. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Γ.. ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο κπνξνχλ λα 

παξίζηαληαη νη εθπξφζσπνη ησλ Πξνζθεξφλησλ. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. 

Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη βάζεη ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 

ήηνη ηεο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηερληθψλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.   

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη σο εμήο: 

Απνζθξαγίδνληαη γηα θάζε Γηαγσληδφκελν ν «ΚΤΡΗΟ ΦΑΚΔΛΟ». Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηνπο ηξεηο Τπνθαθέινπο: «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη ζηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεη ηνλ Τπνθάθειν 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη, θαηά θχιιν, φια ηα πξσηφηππα 

θχιια. Οη Τπνθάθεινη «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη θιεηζηνί απφ ηελ Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε  ζχληαμε 

πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο φπνπ θαηαρσξνχληαη νη Πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ.  
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Δλ ζπλερεία, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1ν ηάδην – Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ειάρηζησλ πξνϋπνζέζεσλ 

ζπκκεηνρήο  

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

Δπηπιένλ ειέγρεηαη ε εθπιήξσζε ησλ Κξηηεξίσλ Πνηνηηθήο Δπηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.1 ηεο 

παξνχζεο Γηαθήξπμεο. 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θαθέισλ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

2ν ηάδην – Αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ Τπνθαθέινπ 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ζ νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 

80%. 

Ζ Δπηηξνπή ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζή ηεο απνζθξαγίδεη ηνλ Τπνθάθειν: «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ζηε 

ζπλέρεηα κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, θαηά θχιιν. 

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ θαη ηεο αμηνιφγεζήο 

ηνπο, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο ησλ Πξνζθεξφλησλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο 

θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν καδί κε ην 

πξαθηηθφ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαβηβάδεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηαρπδξνκηθψο θαη ειεθηξνληθά ή κε ηειεκνηνηππία. 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο πξνο ηα θξηηήξηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ ζε ζπλνιηθφ άζξνηζκα 100. 

Σα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο δχν Οκάδεο, κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ Οκάδσλ: 

Οκάδα Α: Κξηηήξηα Πξφηαζεο κεζνδνινγίαο - πξνζέγγηζεο ηνπ Έξγνπ. πληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο 

Οκάδαο Α: 70% ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ.  

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζζνχλ, (α) ε θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ, (β) ε αλάπηπμε 

θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξνζέγγηζήο ηνπ κέζσ απνηειεζκαηηθήο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη 

(γ) ε θαηάιιειε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ Έξγνπ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

Οκάδα Β: Κξηηήξηα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Οκάδαο Έξγνπ. πληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο Οκάδαο 

Β: 30% ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ.  
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Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζζνχλ ε νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηε βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Πξνθήξπμε 

ηερληθψλ απαηηήζεσλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

Οκάδα θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο  πληειεζηήο 

βαξύηεηαο (%) 

Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Έξγνπ  70 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οκάδαο Έξγνπ 30 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΘΡΟΗΜΑ 100 

 

Ζ Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη θαη ζα βαζκνινγήζεη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

ζα βαζκνινγήζεη κε έλα αθέξαην αξηζκφ, έσο ην 10 θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θξηηεξίσλ 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο. Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ είλαη 8 εθφζνλ θαιχπηνληαη αθξηβψο 

φιεο νη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο (απαξάβαηνη φξνη), ελψ πξνζαπμάλεηαη έσο 10 φηαλ ππεξθαιχπηνληαη 

νη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο.  

Ο βαζκφο θάζε θξηηεξίνπ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 

ηεο επηηξνπήο δηαηξεκέλνπ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο. Ο βαζκφο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη εμάγεηαη ν βαζκφο ηεο πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηήξησλ δίλεη ηνλ Απφιπην βαζκφ ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο (Α.Β.Σ.Π.). 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο αμηνινγείηαη κε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ Σερληθήο Πξνζθνξάο 

(Σ.Β.Σ.Π.) θάζε πξνζθέξνληνο, πνπ είλαη ε ζρεηηθή βαζκνινγία σο πξνο ηελ αμηνινγεζείζα σο 

θαιχηεξε πξνζθνξά θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π./Α.Β.Σ.Π. max) x 10  

Όπνπ: 

Α.Β.Σ.Π. max: ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθά πξνζθνξάο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν Πξνζθέξσλ κε 

ηελ θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά, ζα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν Σ.Β.Σ.Π). 

3ν ηάδην – Αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ 

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ζ νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο 20%. 

Μεηά ηελ άπξαθηε πξνζεζκία ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο νξίδεη ηελ 

εκέξα αλνίγκαηνο ησλ θαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 

εκέξεο πξηλ ηελ παξαπάλσ εκέξα ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηνπο Πξνζθέξνληεο πνπ δελ 

απνθιείζζεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ θαη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 

ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
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Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη Τπνθάθεινη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», γηα φζεο 

Πξνζθνξέο δελ απνξξίθζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, επαλαθέξνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Τπνθαθέισλ: «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά», κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά θχιιν φια ηα πξσηφηππα θχιια ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο.  

Έθαζηνο δηαγσληδφκελνο βαζκνινγείηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά κε ηνλ ηχπν:  

Σ.Β.Ο.Π. = (ΚΠΓ/ΥΚΠ) x 10 

Όπνπ: 

Σ.Β.Ο.Π: ν Σειηθφο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο,  

.Κ.Π.Γ.: ην πλνιηθφ Κφζηνο Πξνζθνξάο Γηαγσληδνκέλνπ,  

Υ..Κ.Π.: ην Υακειφηεξν πλνιηθφ Κφζηνο φισλ ησλ Πξνζθνξψλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 (ν κεηνδφηεο, δειαδή ν 

Πξνζθέξσλ κε ηελ κηθξφηεξε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα έρεη Σ.Β.Ο.Π.=10). 

Πξνζθνξέο πνπ θξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή σο αζπλήζηζηα ρακειέο δελ απνξξίπηνληαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ 

αηηηνιφγεζε θαη αλάιπζε ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο. Δάλ ε Δπηηξνπή θξίλεη πψο νη 

παξαζρεζείζεο δηεπθξηλίζεηο δελ είλαη επαξθείο θαη δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή, πνηνηηθή θαη έγθαηξε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηφηε κπνξεί λα ηηο απνξξίςεη θαη ε ζπλνιηθή Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

Σειηθή Αμηνιόγεζε 

Σν έξγν ζα αλαηεζεί κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ ζηάζκηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηερληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Καηά ην ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

Σ.Β..Π.=(0,20xΣ.Β.Ο.Π.) + (0,80xΣ.Β.Σ.Π.) 

Δπηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν Πξνζθέξσλ κε ην κεγαιχηεξν Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο 

Πξνζθνξάο (Σ.Β..Π.).  

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

Καηφπηλ, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ηειηθφ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ Πξνζθεξφλησλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

αμηνιφγεζεο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο Αλάδνρνο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίν 

θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ απνζθξαγίζηεθαλ νη θάθεινη «Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο» θαη θαιεί ηνλ Πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε λα πξνζθνκίζεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξ. 8 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

7. ΔΝΣΑΔΗ 
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Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη µε ηε δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ 

Π.Γ. 118/07.  

8. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε πνπ θαηαηέζεθε κε ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο:  

1. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, ή ησλ 

λνκίκσλ εθπξνζψπσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη α) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο, βάζεη απφθαζεο, ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ θαη β) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 

60/2007, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 

ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δε ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

παχζε εξγαζηψλ θαη πιεξσκψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί 

ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 

πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε θαηάζηαζε 

αθεξεγγπφηεηαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο  

4. Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο 

5. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 

ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ 

φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζε απηφ κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

6. ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ή έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, έγγξαθν κε ην νπνίν λα νξίδεηαη ην 

πξφζσπν πνπ ζα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, εθφζνλ ε ζρεηηθή λνκηκνπνίεζε δελ πξνθχπηεη απφ ηα 

ππνβιεζέληα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ, ηνπ νπνίνπ ε Πξνζθνξά θαηαηάρζεθε πξψηε  δελ πξνζθνκίζεη, έλα  ή 

πεξηζζφηεξα απφ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα κε ηελ ακέζσο 

επφκελε Πξνζθνξά ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θαη νχησ θαζ' εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο δελ 
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πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 

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

καηαηψλεηαη.  

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο, ζηελ νπνία θαινχληαη θαη δχλαληαη λα παξαζηαζνχλ νη εθπξφζσπνη ησλ Πξνζθεξφλησλ, 

ησλ νπνίσλ αμηνινγήζεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Καηφπηλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ζπληάζζεη 

Πξαθηηθφ θαη θαηφπηλ ππνβάιιεη φια ηα Πξαθηηθά ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γηα ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο 

θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη θαιείηαη ν Αλάδνρνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε 

γλσκνδφηεζε ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/07: 

1. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

2. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 

Τπεξεζίαο. 

3. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

 Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ηηο ππεξεζίεο είηε ιφγσ αιιαγψλ είηε ιφγσ δηαθνπήο ή 

πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο.  

 Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε.  

Ζ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

23 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

9. ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε πέληε (5) 

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

Απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε 

έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί, έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Γελ ρσξεί θακία 

δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ παξνχζα (Παξάξηεκα V) ζρεδίνπ χκβαζεο. 

Ζ χκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ, ελψ γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε ή ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ζεηξά 

ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Καηαθχξσζε θαη ε Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηα ινηπά εθαξκνδνκέλσλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ πέληε (5) εκεξψλ, πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη 

πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε ή λα πξνζθνκίζεη ηελ παξαθάησ αλαθεξφκελε Δγγχεζε 
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Καιήο Δθηέιεζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο 

δηαγσληδφκελν.  

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

Καιήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ 

ηεο παξνχζαο θαη ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. (Ν. 

4281/2014). 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο. 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν 

πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ θαη δηαζέηεη ην 

δηθαίσκα απηφ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ. Οη εγγπήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα 

πξνέξρνληαη θαη απφ ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε ρψξα-κέξνο δηκεξνχο ή 

πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ ή ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 

(ΦΔΚ 139/Α΄), θαη έρεη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο, ην ζρεηηθφ δηθαίσκα έθδνζεο 

εγγπήζεσλ. 

Δάλ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

εμέδσζε ηελ εγγχεζε πεξηέιζεη ζε αδπλακία λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν Αλάδνρνο 

νθείιεη λα παξάζρεη λέα εγγχεζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

ζρεηηθή φριεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ παξάζρεη λέα εγγχεζε, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ, εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη 

ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Δπηπιένλ, ην ζχλνιφ ηνπο πξέπεη λα 

ηζνχηαη κε ην δεηνχκελν απφ ηελ παξνχζα πνζφ. 

Κάζε εγγχεζε πξέπεη λα είλαη ηεο απνδνρήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελφ ηεο 

θαη ηνλ εθδφηε ηεο. 

Όια ηα έμνδα θαηάπησζεο εγγπήζεσλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ εγγπεηή ή ηνλ Αλάδνρν. 

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ έρεη  νξηζηεί 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  

θαη Παξαιαβήο ζα παξαιακβάλεη ηα επηκέξνπο παξαδνηέα ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ κεηά απφ 

ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  
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Ζ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ πεξάησζε ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ κέζα ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο θαη ζα 

εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Οπνηαδήπνηε αλάγθε γηα δηνξζψζεηο ή παξαηεξήζεηο επί Παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, δελ ζπληζηά ιφγν θαζπζηέξεζεο πινπνίεζεο ησλ ππφινηπσλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ.  

11. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα επηιεγεί, ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε φπνπ ν 

ρξφλνο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Μέξνο Β: Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο, ζα είλαη ν αθφινπζνο:  

Α΄ θάζε (2 κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο). Αθνξά ζηηο θαηάιιειεο εξγαζίεο δηακφξθσζεο 

ηεο αίζνπζαο ζε Κέληξν Δλεκέξσζεο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε κέζσλ εξκελείαο 

πεξηβάιινληνο.  

Β΄ θάζε (από ηελ ιήμε ηεο Α΄ θάζεο θαη κέρξη ηηο 31-10-2015). Αθνξά ζηελ παξαγσγή θαη 

εγθαηάζηαζε ησλ κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο.  

12. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο πξνζθνξάο, ηπρφλ δε 

παξαβίαζή ηνπο απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο, νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην δηαγσληζκφ.  

Όια ηα ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζεσξνχληαη δεζκεπηηθά γηα 

ηνπο ππνςεθίνπο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο επαιήζεπζεο 

ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη µε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη µφλν ηνπ ιφγνπ 

δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ζε θάζε θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο απηνχ ηεθκαίξεηαη ακάρεηα ε πιήξεο απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ ησλ φξσλ 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ 

αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία 

ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο. 

Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη νπδεµίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο µε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, φπσο π.ρ. Φαθέισλ, Πξνζθνξάο θ.ι.π. 
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ΜΔΡΟ Β: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

 

Σν αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο 

πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παύιηαλεο» αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 

«Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο» 

ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ηνπ Άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 5: «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο 2007-2013».  

Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία Κέληξνπ Δλεκέξσζεο ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Παχιηαλεο. Σν Κέληξν 

Δλεκέξσζεο πξφθεηηαη λα ζηεγαζηεί ζε αίζνπζα εκβαδνχ 53,70 η.κ. ηνπ παιαηνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Παχιηαλεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ Παχιηαλε, πιεζίνλ ηεο εθθιεζίαο, ε 

νπνία έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ Φ.Γ. γηα δέθα (10) έηε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λακίαο. 

Οη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αίζνπζαο ζε Κέληξν Δλεκέξσζεο ρσξίδνληαη ζε δχν 

θάζεηο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

Α' Φάζε 

 Α.1 ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΑΗΘΟΤΑ   

 Α.2 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ ΜΔΩΝ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Β' Φάζε 

 Β. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΜΔΩΝ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν θάζε ηκήκαηνο ησλ Τπεξεζηψλ είλαη ην αθφινπζν:  

Α.1 ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΑΗΘΟΤΑ 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Σν θηίξην ηνπ παιαηνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

Παχιηαλεο, είλαη ιηζφθηηζην θαη θέξεη ηεηξάξξηρηε θεξακνζθεπή. Απνηειείηαη απφ έλαλ πξνζάιακν 

εηζφδνπ θαη δχν αίζνπζεο εθαηέξσζελ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία παξαρσξήζεθε θαη ζα ιεηηνπξγήζεη σο 

Κέληξν Δλεκέξσζεο ηνπ Φ.Γ. Ζ ελ ιφγσ αίζνπζα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 53,70 ηκ. θαη θαζαξφ χςνο 

4,95κ.  

Σν θηίξην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία θαη δελ παξνπζηάδεη εκθαλείο δνκηθέο 

θζνξέο. Σα θνπθψκαηά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί πξφζθαηα θαη δελ ρξήδνπλ αιιαγήο. Ο δε αξηζκφο ησλ 

αλνηγκάησλ θαη ε ζέζε ηνπο πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ θαη επαξθή αεξηζκφ ζηελ αίζνπζα.  

 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ 
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Οη θηηξηαθέο επεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ πξνθχπηνπλ, θαηαξρήλ, απφ ηε λέα 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο λέαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ζηνπο 

πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο θαη ζηελ πιάθα νξνθήο.  

πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη πεξηκεηξηθή θαισδίσζε αλεμάξηεησλ γξακκψλ θσηηζκνχ θαη ηξνθνδνζίαο 

ζπζθεπψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ζε θσηηζηηθά ζψκαηα θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα. ηελ 

πιάθα νξνθήο ζπζηήλεηαη ε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ γξακκψλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο. Απαηηείηαη ηέινο, θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 

πίλαθα (πηζαλή δεκηνπξγία ππνπίλαθα). Όια ηα θαλάιηα ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ζπληζηάηαη 

λα γίλνπλ ρσλεπηά. 

Όζνλ αθνξά ηνλ θιηκαηηζκφ ηεο αίζνπζαο, θαηφπηλ ππνινγηζκνχ ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπ φγθνπ ηεο, 

φπσο επίζεο θαη ησλ αλνηγκάησλ ηεο, πξνθχπηνπλ ζεξκηθέο απψιεηεο θαη ςπθηηθά θνξηία ηεο ηάμεσο 

ησλ 55.000btu θαη 52.000btu αληίζηνηρα. Οη αλάγθεο απηέο πξνηείλεηαη λα θαιπθζνχλ κε δχν 

θιηκαηηζηηθά νξνθήο, ηα νπνία ζπλεξγαδφκελα, ζα θαιχπηνπλ ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο..  

Όζνλ αθνξά ηνλ θεληξηθφ θσηηζκφ πξνηείλνληαη ξάγεο νξνθήο κε θηλνχκελα θσηηζηηθά (ηχπνπ 

spotlight), ελψ γηα ην θσηηζκφ ησλ εθζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε εζηηαζκέλσλ 

ζπνη, ζε θάζε επηθάλεηα ηεο έθζεζεο.  

Δπηπιένλ, απαξαίηεηεο είλαη νη εξγαζίεο φπσο ηξηπηά αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα θαη εζσηεξηθνί 

ρξσκαηηζκνί, γπάιηζκα-επηζθεπή ηνπ κσζατθνχ δαπέδνπ ηεο αίζνπζαο, θαζψο θαη ηνπνζέηεζε ξφιεξ 

ζθίαζεο (ξνινθνπξηίλεο) ζηα παξάζπξα γηα ηελ επίηεπμε ζπζθφηηζεο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο επηζθεπήο-ζπληήξεζεο 

ησλ πθηζηάκελσλ παξαθείκελσλ ηνπαιεηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην πξναχιην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, έηζη ψζηε απηέο λα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθέο θαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ 

ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ κε 

λέα αινπκηλίνπ, αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο, επέλδπζε ηνίρνπ κε ιεπθά πιαθάθηα θαη 

εζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί κε κπθεηνθηφλν πιαζηηθφ ρξψκα, εηδηθφ γηα ρψξνπο κε απμεκέλε πγξαζία. 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ 

ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΗΘΟΤΑ 

 ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΗΘΟΤΑ   

Αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα ηξηπηά θαη εζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί  200,00 ηκ. 

Γπάιηζκα-επηζθεπή κσζατθνχ δαπέδνπ 60,00 ηκ.  

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ξφιεξ ζθίαζεο (ξνινθνπξηίλεο) ζε παξάζπξα 

δηαζηάζεσλ 0,70(π)x0,80(π) κ. 
3,00 ηεκ. 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΗΘΟΤΑ  

Πεξηκεηξηθή θαισδίσζε 3 αλεμάξηεησλ γξακκψλ γηα θσηηζκφ θαη 

ηξνθνδνζία ζπζθεπψλ 
100,00 κ. 

Καισδίσζε ζηελ πιάθα νξνθήο 3 αλεμάξηεησλ γξακκψλ γηα ηελ 

ηξνθνδνζία θιηκαηηζκνχ 
30,00 κ. 

Καισδίσζε πξνζεθψλ έθζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε θσηηζκνχ (3 

αλεμάξηεηεο γξακκέο) 
100,00 κ. 
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Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, ςχμεο – ζέξκαλζεο νξνθήο 2,00 ηεκ. 

ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤΑΛΔΣΧΝ  

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ, ρξψκαηνο γθξη 

καη, ζην ίδην άλνηγκα:  
 

Δμψζπξεο δηαζηάζεσλ 1,05(π) x 2,10 (π) κ.  2,00 ηεκ. 

Δζσηεξηθέο πφξηεο wc, δηαζηάζεσλ: 0,79 (π ) x 2,09 (π) κ., κε θιεηδαξηά 4,00 ηεκ. 

Δμσηεξηθά παξάζπξα, δίθπιια, αλνηγφκελα/αλαθιηλφκελα δηαζηάζεσλ 

0,76 (π) x 0,64 (π) κ. 
3,00 ηεκ. 

Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελεο ηνχξθηθεο ηνπαιέηαο κε ιεθάλε ρακειήο 

πίεζεο θαηαθφξπθεο απνρέηεπζεο κε θαδαλάθη 
2,00 ηεκ. 

Απνθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ απνμήισζεο ηεο ηνχξθηθεο ηνπαιέηαο κε 

ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ δαπέδνπ ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ηα πθηζηάκελα  
2,00 ηεκ. 

Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ληπηήξα ηνίρνπ κε λέν ληπηήξα θαη κπαηαξία  1,00 ηεκ. 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ιεπθψλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ 20x20 εθ. 25,00 ηκ. 

Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο 2,00 ηεκ. 

Υξσκαηηζκνί ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ θαη νξνθψλ κε κπθεηνθηφλν 

πιαζηηθφ ρξψκα, εηδηθφ γηα ρψξνπο κε απμεκέλε πγξαζία 
60,00 ηκ. 

ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη εξγαηηθά θαη κεηαθνξηθά. 

Δθηφο, φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελσλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα γίλεη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ε 

έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ (π.ρ. άδεηα αιιαγήο ρξήζεο) θαη κειεηψλ (π.ρ. κειέηε 

ππξαζθάιεηαο) γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο. 

Α.2 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ ΜΔΩΝ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Θα ζρεδηαζηεί θαη νξγαλσζεί έθζεζε-κέζα εξκελείαο πεξηβάιινληνο (εθζεκαηηθέο επηθάλεηεο, 

δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο θηι) κε βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ 

ρισξίδαο - παλίδαο θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ ηνπ φξνπο Οίηε, κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΜΔΩΝ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Θα θαηαζθεπαζηεί θαη εγθαηαζηαζεί ε έθζεζε εξκελείαο πεξηβάιινληνο κε βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο - παλίδαο θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ ηνπ φξνπο Οίηε, φπσο ζα 

έρεη νξγαλσζεί θαη ζρεδηαζηεί θαηά ηελ Α΄ θάζε.   

1. Πνηφηεηα θαηαζθεπήο  

Οη θαηαζθεπέο πνπ αθνξνχλ ηα εθζέκαηα ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, 

αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, εχθνιεο ζηε ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ.  

2. Φσηηζκφο  

Όια ηα εθζέκαηα θαζψο θαη νη εθζεκαηηθέο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα θσηίδνληαη κε ηνλ θαηάιιειν 

εηδηθφ θσηηζκφ (Ο εηδηθφο θσηηζκφο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εηδηθψλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ).  

3. Πεξηερφκελν εθζεζηαθνχ ρψξνπ 
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Ο εθζεζηαθφο ρψξνο ζα πεξηιακβάλεη: 

 Δθζεκαηηθέο επηθάλεηεο  

Πξφθεηηαη γηα ηηο επηθάλεηεο έθζεζεο δηακνξθσκέλεο ζε εληαίν χθνο πάλσ ζηηο νπνίεο εθηίζεληαη 

θσηνγξαθίεο θαη άιια κέζα γηα ηελ εξκελεία ηνπ πεξηβάιινληνο (ζρέδηα, ράξηεο, δηαγξάκκαηα θ.ά.). 

Όια ηα παξαπάλσ παξαηίζεληαη κε βάζε επηιεγκέλε, εληαία ζεκαηνινγία. 

 Αλαπαξαζηάζεηο  

Πξφθεηηαη γηα αλαπαξαζηάζεηο πνπ κε απιφ ηξφπν παξνπζηάδνπλ ηελ πεξηνρή θαη δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απηήο. Αλαπαξαζηάζεηο πνπ δελ είλαη εθηθηή ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο θπζηθέο ηνπο δηαζηάζεηο (ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ) κπνξεί λα είλαη ππφ θιίκαθα. 

 Γηνξάκαηα 

Αθνξά θαηαζθεπέο κε αλαπαξάζηαζε ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο.  

 Γηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο   

Ζ παξαγσγή θαη ε εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ ζα δηεπθνιχλεη ζηελ ‘αλάγλσζε’ ηνπ 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Οη δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο απνηεινχλ πνιχ θαιφ πξνσζεηηθφ πιηθφ θαη κε 

πςεινχο δείθηεο δηακνλήο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ζε ζχγθξηζε κε έλα έληππν. Δπηπξφζζεηα, 

δηακνξθψλνπλ ην ρψξν ηεο έθζεζεο ζε ρψξν δηαιφγνπ θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ επηζθέπηε, αιιά 

ηαπηφρξνλα βνεζνχλ ζηε αλάπηπμε κηαο δηαινγηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ επηζθεπηψλ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηακνξθψζεη-πξνζαξκφζεη ιεθηηθά θαη λνεκαηηθά ην πιηθφ (ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Οίηεο) πνπ ζα δνζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζεη κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ην ζθνπφ ηνπ παξφληνο έξγνπ. Σέινο, ν Αλάδνρνο ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ εχξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

1. Δπώλπκν:  

2. Όλνκα:  

3. Δπάγγεικα:  

4. Ζκεξνκελία & ηόπνο 

γέλλεζεο: 
 

5. Τπεθνόηεηα:  

6. Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:  

7. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο:  

8. Fax:  

9. Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε:  

10. Δθπαίδεπζε 

ΗΓΡΤΜΑ:  

Ζκεξνκελία:    

Απφ (κήλεο/έηε) 

(Μήλεο/έηε) 

 

Πηπρίν:  

 

ΗΓΡΤΜΑ:  

Ζκεξνκελία:    

Απφ (κήλεο/έηε) 

(Μήλεο/έηε) 

 

Πηπρίν:  

11. Γιώζζεο (1=Μέηξηα, 5=Άξηζηα) 

ΓΛΩΑ Αλάγλσζε Οκηιία Γξαθή 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ    

ΑΓΓΛΗΚΑ    

    

    

12. Μέινο επαγγεικαηηθώλ νξγαληζκώλ: 
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13. Παξνύζα ζέζε: 

14. Σνκείο Δμεηδίθεπζεο:  <Να ζςμπληπωθεί καηά πεπίπηωζη> 

 εκεηώζηε κε X 

  

  

  

Άλλοι:  

  

  

  

15. Δπαγγεικαηηθή πείξα: 

Δξγνδόηεο / Υώξα Δξγνδόηεο Πεξίνδνο Δξγαζίαο Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ / Δξγαζίαο 

   

   

   

   

16. Άιια ζηνηρεία ζπλαθή κε ην πξνθεξπζζόκελν Έξγν: 

 

 

 

Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο 

πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο» 

ΠΡΟ: Αλαζέηνπζα Αξρή – Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο  

ηνηρεία Τπνςεθίνπ:  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ 

Σν πλνιηθφ Σίκεκα ηνπ πξνηεηλνκέλνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά) 

………………Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά) ………………Δπξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. … % θαη δειψλσ σο ππνςήθηνο φηη έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ 

ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 

Ζ παξνχζα πξνζθνξά ηζρχεη γηα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ       

(ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.) 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ       

(ΜΔ Φ.Π.Α.) 

ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ 

ΑΗΘΟΤΑ   

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΜΔΩΝ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

  

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΩΝ ΜΔΩΝ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

  

ΤΝΟΛΟ   

 

 
  

 

Σόπνο – Ζκεξνκελία 

 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & θξαγίδα 

Άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη 

ν ππνςήθηνο ρσξίο δαπάλε 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗII:  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

  

ΔΚΓΟΣΖ ……………………….    Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………. 

 

ΠΡΟ ΣΟΝ: 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ  

Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016  

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ….. ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ 

1. Με ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα, αλεπηθχιαθηα, 

επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ (νομικού ή θςζικού 

πποζώπος) ….., νδφο …., αξηζκφο …. (ή, ζε πεπίπηωζη ένωζηρ ή κοινοππαξίαρ, ςπέπ ηων 

πποζώπων (1) …, (2) …, (3) … κ.λπ., αηομικά για ηον καθένα από αςηούρ και ωρ αλληλέγγςα και 

ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ ένωζηρ ή κοινοππαξίαρ 

ηος Αναδόσος) γηα πνζφ επξψ ……….. ην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο, γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξ. …… χκβαζεο κεηαμχ ηoπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 

Γξπκνχ Οίηεο θαη ηνπ (νομικού ή θςζικού πποζώπος ή ένωζηρ πποζώπων ή κοινοππαξίαρ) 

…………… γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο 

πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο», ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμή 

ζαο. 

2. Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο, απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε 

αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 

- 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ 

απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 

3. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 

γλσζηνπνηήζεηε φηη ν (νομικό ή θςζικό ππόζωπο ή ένωζη πποζώπων ή κοινοππαξία)…………. 

δελ εθπιήξσζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλσηέξσ 

αλαθεξφκελε χκβαζε, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή 

ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαζδήπνηε εθ κέξνπο καο έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3) 

εκεξψλ απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην 

πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα 

ζπγθαηάζεζεο ηνπ (νομικού ή θςζικού πποζώπος ή ένωζηρ πποζώπων ή 

κοινοππαξίαρ)…………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή 
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πξνζθπγή απηνχ ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5. Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. 

6. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί 

ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη 

θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΚΑΣΟΦΖ ΥΧΡΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

  

 

ΠΡΑΞΖ «ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ  

ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 5 «Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Πνηόηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο»  

Δ.Π. «ΘΔΑΛΗΑ-ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ-ΖΠΔΗΡΟ» 

 

ΤΠΟΔΡΓΟ «ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΧΝ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΤΛΗΑΝΖ»  

 

 

ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ : (ην ηειηθό πνζό πξνζθνξάο κέρξη ………. € κε Φ.Π.Α.) 

 

Αλάδνρνο 

………………………………………………………………………………………….. 
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ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ  

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΜΔΧΝ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΤΛΗΑΝΖ»  

ηα Λνπηξά Τπάηεο, ζήκεξα ηελ …….. <Μήλαο> 2015, εκέξα ………….., νη παξαθάησ 

ζπκβαιιφκελνη: 

Α.  Ο «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» κε έδξα ηα Λνπηξά Τπάηεο, Ν. Φζηψηηδαο (Σ.Κ. 

35106), κε Α.Φ.Μ. 999693537 (Γ.Ο.Τ. Λακίαο), θαινχκελνο ζην εμήο «Αλαζέηνπζα Αξρή», λνκίκσο 

εθπξνζσπνχκελνο, ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο 2742/1999 θαη 3044/2002 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

23079/15-06-2011 (ΦΔΚ 194/ΤΟΓΓ/16.06.2011) απφ ηελ θα. Αλησλία Γαιαλάθε, Πξφεδξν ηνπ Γ.. 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο θαη  

B. Ο Δπσλπκία Αλαδφρνπ………., πνπ εδξεχεη ζηελ….. (αθξηβήο δηεχζπλζε Αλαδφρνπ, Σ.Κ. ……) κε 

Α.Φ.Μ. …………….. ,Γ.Ο.Τ. …………….. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ …………., ππφ 

ηελ ηδηφηεηά ηνπ/ηεο σο …. δπλάκεη ηνπ …[λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν ππνγξάθνληεο ζε πεξίπησζε 

εηαηξείαο, έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίαο], ν/ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

χκβαζε σο ν «Αλάδνρνο» 

Αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο: 

1. Σελ κε αξηζ. πξση. νηθ. 172905/26-10-2011 Απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» θαη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 132077/21-

10-2014 Απφθαζε Σξνπνπνίεζεο απηήο, ε νπνία πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Θεζζαιία – 

ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο» ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο 

ηεξεάο Διιάδαο» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ θαη ηελ εγγξαθή ηνπ έξγνπ ζην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κε θσδηθφ ΑΔ: 2011Δ07580155 

2. Σνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, 

κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 1890/Β/2004)  

3. Σν ππ’ αξηζ. 94/01-12-2014 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 

Γξπκνχ Οίηεο, βάζεη ηεο νπνίαο εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 

ησλ Τπεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν 

Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο» πνπ εληάζζνληαη ζηελ παξαπάλσ Πξάμε. 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 575/4-12-2014 Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ παξαπάλσ 

αλαθεξφκελνπ Έξγνπ. 

5. Σν ππ’ αξηζ. 94/01-12-2014 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο  Δζληθνχ 

Γξπκνχ Οίηεο πνπ αθνξά ηε ζχζηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. …./….-….-2014 Πξνζθνξά ηνπ/ηεο (Δπσλπκία Αλαδφρνπ……….), γηα ηελ Παξνρή  

ησλ Τπεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν 

Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο», ζπλνιηθνχ πνζνχ ………………….. € (κε Φ.Π.Α.). 

7. Σν ππ’ αξηζκ. …../…-…-2014 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε 

θαηαθχξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. 
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8. Σελ κε αξηζκφ … Απφθαζε ηεο ....... ζπλεδξίαζεο (….-…-2014) ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην αλσηέξσ Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο θαη θαηαθπξψζεθε ν Γηαγσληζκφο ζηνλ Αλάδνρν. 

9. Όηη δελ εθθξεκνχλ ελζηάζεηο, ή άιιε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, δηνηθεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ αξρψλ θαηά ηεο δηαδηθαζίαο ζην ζχλνιν. 

πλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Άξζξν 1 – Οξηζκνί 

ηε χκβαζε, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη αληίζηνηρα ζην παξφλ άξζξν:  

Έγγξαθν: Κάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ (e-mails) θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 

Έξγν: Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο 

πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο», φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηεο χκβαζεο. 

Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο ηεο χκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Ζκέξα: Ζ εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Παξαδνηέα: Όια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή 

νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Πξνζεζκίεο: Σα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο 

αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε 

πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. 

Γηαθήξπμε: Ζ ππ’ αξ. 575/4-12-2014 Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ. 

Πξνζθνξά: Ζ ππ’ αξ. … πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

χκβαζε: Ζ παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ Έξγνπ, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.  

πκβαηηθφ Σίκεκα: Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Έξγνπ.  

Άξζξν 2 –Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ 

εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο», φπσο ην αληηθείκελν πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην Μέξνο Β ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

mailto:oiti@otenet.gr
http://www.oiti.g/
ΑΔΑ: 7ΒΙΚ46Ψ84Ζ-ΥΥΗ



Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ  

«Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο» 
 

 

Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016, Σει.- θαμ: 2231059007,  oiti@otenet.gr, www.oiti.gr 40 
 

(Σε πεπίπηωζη πος ο Ανάδοσορ είναι θςζικό ππόζωπο, ένωζη θςζικών πποζώπων) Ζ παξνχζα χκβαζε 

δελ απνηειεί ζχκβαζε εξγαζίαο κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη δελ δεκηνπξγεί ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

Οη ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε χκβαζε, ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, ηηο 

νδεγίεο πνπ ηπρφλ δψζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

Άξζξν 3 - Γιώζζα ηεο ύκβαζεο 

Κάζε επηθνηλσλία (πξνθνξηθή θαη γξαπηή) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γίλεηαη 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηελ Διιεληθή γιψζζα ζπληάζζνληαη επίζεο θαη ππνβάιινληαη ηα έγγξαθα 

Παξαδνηέα θαη φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο πνπ ηα ζπλνδεχεη, ελψ, νπνηεδήπνηε, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο χκβαζεο, απαηηεζεί δηεξκελεία ή κεηάθξαζε απφ θαη πξνο ηα Διιεληθά γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ κεξψλ, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη κε θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. ε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηεο κεηάθξαζεο θαη ηνπ πξσηνηχπνπ, ππεξηζρχεη ην πξσηφηππν.  

Άξζξν 4 - Ηεξάξρεζε πκβαηηθώλ Σεπρώλ 

Ζ χκβαζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Έξγνπ θαη θαηηζρχεη θάζε άιινπ εγγξάθνπ εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ. 

πκπιεξσκαηηθά εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Γηαθήξπμε, ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ησλ 

Τπεξεζηψλ ζηνλ Αλάδνρν θαη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, κε ηελ αλαθεξφκελε ζεηξά ηζρχνο θαη 

κφλν εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.  

Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα.  

Άξζξν 5 - Σόπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ αθνξά ην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο. Ζ παξαγσγή ηνπο ζα γίλεη θαη εληφο 

θαη πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπσο απηή νξηνζεηείηαη βάζεη ηνπ Ν. 

2742/1999 (ΦΔΚ 207/Α΄), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί (δπλάκεη ηνπ Ν. 3044/2002) θαη ηζρχεη, θαη ηεο ΚΤΑ 

ππ’ αξηζκ. 33999 (ΦΔΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί (δπλάκεη ηεο ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. 

26524, ΦΔΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011 θαη ηεο ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. 20215, ΦΔΚ 126/ΑΑΠΘ/15.04.2013).  

Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ θάζε πεξηνξηζκφ πνπ αθνξά ηελ πξφζβαζε θαη ηε δηακνλή ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή θαη λα 

ιακβάλεη θάζε απαηηνχκελε άδεηα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή απφ θάζε άιιε αξκφδηα Αξρή γηα ηελ 

άζθεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 

Άξζξν 6 - Έγγξαθε Δπηθνηλσλία 

Όπνηε ζηε χκβαζε γίλεηαη ιφγνο γηα εηδνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, ζπκθσλία, έγθξηζε, βεβαίσζε, 

πηζηνπνίεζε ή απφθαζε, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη άιισο, ε ελ ιφγσ εηδνπνίεζε, θνηλνπνίεζε, 

ζπκθσλία, έγθξηζε, πηζηνπνίεζε, βεβαίσζε ή απφθαζε ζα είλαη γξαπηή. 

mailto:oiti@otenet.gr
http://www.oiti.g/
ΑΔΑ: 7ΒΙΚ46Ψ84Ζ-ΥΥΗ



Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ  

«Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παχιηαλεο» 
 

 

Λνπηξά Τπάηεο, Σ.Κ. 35016, Σει.- θαμ: 2231059007,  oiti@otenet.gr, www.oiti.gr 41 
 

Ζ έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ηαρπδξνκηθά ή ηειενκνηνηππηθά ή ηδηνρείξσο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) σο 

αθνινχζσο: 

Γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή: 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο  

Λνπηξά Τπάηεο, T.K. 35016,  

ηει.- θαμ.: 2231059007,  

e-mail: oiti@otenet.gr  

Γηα ηνλ Αλάδνρν: 

<Δπσλπκία> 

<δηεχζπλζε, αξηζ. ηει., αξηζ. Fax, e-mail> 

ε θάζε πεξίπησζε, ν απνζηνιέαο ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ παξαιαβή 

ηνπ Δγγξάθνπ θαη ηελ απφδεημή ηεο. 

Άξζξν 7 - Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ηε ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε πξνο ηνχην έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ ή πνπ ν ίδηνο ζα αλαθαιχςεη θαηά ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Πεξαηηέξσ, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελν κε απηφλ 

πξφζσπν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ λα ηεξήζνπλ ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

παξφληνο φξνπ, σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη, πέξαλ ησλ φζσλ ξεηά 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηα, θαη φζεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία αθφκα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, 

αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ξεηά σο εκπηζηεπηηθά. Δκπηζηεπηηθή ζεσξείηαη θαηά πεξίπησζε 

αθφκα θαη πιεξνθνξία, ε νπνία κπνξεί λα είλαη επξχηεξα γλσζηή, φκσο δνκείηαη κε ηξφπν πνπ ηεο 

πξνζδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ή αμία. 

Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν, π .ρ. ζε 

πεξίπησζε εθθξεκνχο δίθεο. Ζ άξζε πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο ή εγγξάθνπ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, ηνπο λνκηθνχο παξαζηάηεο ηεο, 

θαζψο θαη απφ ηνπο δηθαζηέο. 

ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη 

λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο χκβαζεο, 

ηελ παχζε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ, ελψ 

δηθαηνχηαη επίζεο λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα εθαξκφζεη ηηο θπξψζεηο ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε πξνο ηνχην έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ 

δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζή ηεο.  
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ε θάζε πεξίπησζε, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ 

ζε γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη νη νπνίεο δελ 

ηνπ αλήθνπλ, γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη λα κελ απνθαιχπηεη νπνηαδήπνηε εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία ή 

εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ, κειεηψλ θιπ) ζηηο αξρέο ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο, θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ.  

Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα αλαθέξεη ην έξγν πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

Άξζξν 8 - Δθρσξήζεηο - Μεηαβηβάζεηο 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ή κεηαβηβάζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ηε χκβαζε ή κέξνο 

απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη απφ απηή, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο νπνηαζδήπνηε σο άλσ εθρψξεζεο ή 

αλάζεζεο παξνρήο κέξνπο ησλ Τπεξεζηψλ ζε ηξίηνπο, νη φξνη ηεο χκβαζεο ζα δεζκεχνπλ θαη ηνλ 

αλαθεξφκελν ηξίην, αθφκε θαη εάλ απηφο δελ ηνπο έρεη ξεηά απνδερζεί.  

Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο 

θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο χκβαζεο θαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 118/07.  

Άξζξν 9 - Σξνπνπνίεζε 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, πνπ φινη ηνπο είλαη νπζηψδεηο, γίλεηαη κε ζπκθσλία 

ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γξαπηά. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζπκβαηηθφ θπζηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλαιινίσην.  

Άξζξν 10 - Τπεξγνιαβίεο 

Ο Αλάδνρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξίζεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ηκήκα ηεο 

Τπεξεζίαο. 

Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή ακέιεηεο ηνπ 

ηδίνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν 

εθφζνλ ν λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε αληηθαηάζηαζε ή ρξεζηκνπνίεζε άιινπ ππεξγνιάβνπ ππφθεηηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη 

πξνεγνπκέλσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο ή ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, θνηλνπνηψληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ θαη ην 
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αληηθείκελν πνπ ζα εθηειέζεη, καδί κε ηελ απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο 

ζην πξφζσπφ ηνπ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ θαη 

θάζε άιινπ πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ πνπ, θαηά ηελ βάζηκε θαη 

αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηάζηαζε. 

Δάλ ν Αλάδνρνο ζπλάςεη ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο ρσξίο έγθξηζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, ρσξίο 

πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο χκβαζεο θαη λα θεξχμεη 

ηνλ Αλάδνρν έθπησην ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 118/07. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο.  

Άξζξν 11 - Δθηέιεζε ηεο ύκβαζεο 

Ζ χκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Παξαδφζεθαλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 2, 5 θαη 18 ηεο  παξνχζαο θαη 

ηελ Γηαθήξπμε. 

β. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηα Παξαδνηέα. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο 

ή εθπηψζεηο. 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε χκβαζε.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Άξζξν 12 - Γηάζεζε Πξνζσπηθνύ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηαζέζεη ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο, ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ Τπεξεζηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ κε δηθφ ηεο ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ κε ζηφρνπο: 

 Σελ απνηειεζκαηηθή επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ.  

 Σελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ζηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ 

απφ πιεπξάο ηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ή 

πξνβιήκαηα ζηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ. 

Άξζξν 13 - Παξνρή Δγγξάθσλ & Πιεξνθνξηώλ 
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν εγθαίξσο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, 

έγγξαθα θαη πιηθφ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν, αηειψο, θάζε έγγξαθν, ζρέδην, κειέηε θαη 

γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο θαη δηθαηνχηαη λα γλσζηνπνηήζεη, ζρεηηθφ κε ηελ 

παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελν αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη φια ηα ζηνηρεία ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ κε ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ή κε ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο χκβαζεο θαη λα δειψζεη 

ππεχζπλα φηη έρεη παχζεη λα βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ νηηδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ.  

Άξζξν 14 - πλδξνκή ζε Θέκαηα Δπηθνηλσλίαο κε Σξίηνπο 

Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηπρφλ εκπιεθφκελεο αξκφδηεο αξρέο ή άιια πξφζσπα, εθφζνλ ζεσξεί φηη ε 

επηθνηλσλία απηή απαηηείηαη γηα λα ηνλ ππνβνεζήζεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 – ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Άξζξν 15 - Γεληθέο Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηε δένπζα 

πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ηεο Γηαθήξπμεο, ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηεο Πξνζθνξάο 

ηνπ θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, άιισο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

πγθεθξηκέλα:  

 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηα 

πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 

απνθαηάζηαζή ηεο.  

 Σν πξνζσπηθφ, νη ζχκβνπινη, νη ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ δελ απνθηνχλ θακία ζπκβαηηθή ζρέζε, 

εξγαζηαθή ή άιιε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 

αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,. 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε 

άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο, εθηφο εάλ απηφ νθείιεηαη ζε δφιν ή βαξηά ακέιεηα εθ 

κέξνπο ηεο. 

 (Σε πεπίπηωζη πος ο Ανάδοσορ είναι ένωζη πποζώπων ή κοινοππαξία) Κάζε Μέινο ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη επζέσο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Σπρφλ πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ Μειψλ ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλν ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη 

ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο 
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απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ. 

 (Σε πεπίπηωζη πος ο Ανάδοσορ είναι ένωζη πποζώπων / κοινοππαξία) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηνδήπνηε απφ ηα Μέιε ηνπ Αλαδφρνπ, εμαηηίαο 

αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ηνπ Αλαδφρνπ ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε 

ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ελαπνκείλαληα Μέιε κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο αληηθαηαζηάηεο, σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δάλ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο 

ηεο χκβαζεο, ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο 

πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ην νπνίν, νκνίσο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Ο Αλάδνρνο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

θαζψο θαη γηα θάζε άιιε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζή ηεο ζα εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξ. 9 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ησλ έξγσλ ΔΠΑ ζχκθσλα κε ηελ 

ζρεηηθή εθαξκνζηέα λνκνζεζία. πγθεθξηκέλα ν Αλάδνρνο ζα  κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

νξαηήο κλείαο επί ησλ παξαδνηέσλ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε 

ηνλ παξαπάλσ θαλνληζκφ θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Σα 

θείκελα θαη ζήκαηα ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Σπρφλ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ιάβεη γλψζε θαη λα ελεκεξσζεί επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλζεθψλ 

εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

επζπλψλ ηνπ. 

Άξζξν 16 - Καηάζεζε Δγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ <αξηζκφο,& αξρή πνπ 

εμέδσζε> Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χςνπο <πνζφ (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)> επξψ, 

πνπ θαιχπηεη ην 5% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.).  

ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζα παξαηείλεηαη 

αληίζηνηρα θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ρσξίο πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία, ζε θάζε πεξίπησζε νξηδφκελε ζηε χκβαζε. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη 

ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ Παξαδνηέσλ, χζηεξα απφ ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  

Άξζξν 17 - Απνδεκίσζε 

Ο Αλάδνρνο απνδεκηψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε απαίηεζε ηξίησλ απφ ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ, ε νπνία απνξξέεη απφ ηε ρξήζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, αδεηψλ, ζρεδίσλ, ππνδεηγκάησλ 

θαη εξγνζηαζηαθψλ ή εκπνξηθψλ ζεκάησλ εθ κέξνπο ηνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε χκβαζε ή ζηελ 

Πξνζθνξά.  
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ε πεξίπησζε πξνβνιήο αμηψζεσο ή άζθεζεο αγσγήο ή άιινπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο θαηά ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην, ν νπνίνο ζα ηζρπξίδεηαη, φηη παξαβηάδνληαη δηθαηψκαηα ηνπ επί ησλ 

αλσηέξσ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη γξαπηά ηνλ Αλάδνρν, 

παξέρνληαο ζε απηφλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, 

δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο 

αθελφο, βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ 

ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ, 

ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε 

παξαδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. 

Ο Αλάδνρνο απνδεκηψλεη πιήξσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε δεκία πνπ ελδερνκέλσο πξνθιεζεί 

ζε απηήλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηφλ γηα ηελ παξνρή 

ησλ Τπεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπλδξάκεη κε δαπάλεο ηνπ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αλαιακβάλνληαο ην θφζηνο θάζε 

αληηδηθίαο, εμψδηθεο ή δηθαζηηθήο, κε ηξίηνπο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ, ή ηελ εθ κέξνπο 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηφλ πξνζψπσλ, αδπλακία ή πιεκκειή εθπιήξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Ζ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ απνθιείεη ην δηθαίσκά ηεο λα θεξχμεη ηνλ 

Αλάδνρν έθπησην, ζχκθσλα κε ην άξ. 27 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Άξζξν 18 - Πξνζεζκία Δθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 

Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο (Ζκεξνκελία Έλαξμεο 

Ηζρχνο ηεο χκβαζεο) θαη δηαξθεί έσο ηηο 31-10-2015. πγθεθξηκέλα, ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ 

ζα παξαδνζνχλ σο αθνινχζσο, ζχκθσλα κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ:  

… 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην 

αλψηεξν κέρξη ¼ απηνχ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξα 26 θαη 32 ηνπ Π.Γ. 118/07, εθαξκνδφκελσλ 

αλαιφγσο). Δπηζεκαίλεηαη φηη, κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ παξάηαζεο, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία 

θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ έθπησηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Άξζξν 19 - Μεηάζεζε Πξνζεζκίαο Δθηέιεζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο ή επί κέξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκείσλ ή θάζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ, εάλ θξίλεη 

φηη απηφ επηβάιιεηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ 

Αλάδνρν γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ ζεκείν ή ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ή ηκήκα απηήο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 

118/2007. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, κεηά ηελ φπνηα παξάηαζε ή κεηάζεζε ηπρφλ ρνξεγεζεί, 

ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ησλ αλψηαησλ νξίσλ πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηελ πινπνίεζε 

έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑ. 

Οη κεηαζέζεηο ηεο πξνζεζκίαο ή ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο δελ ζπλεπάγνληαη θπξψζεηο.  

Άξζξν 20 - Πνηληθέο Ρήηξεο - Δθπηώζεηο 

Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξ. 18 ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο, ππφ ηελ επηθχιαμε νπνηαζδήπνηε παξάηαζεο ή κεηάζεζεο ησλ πξνζεζκηψλ ηπρφλ 

ρνξεγεζεί.  

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο επηκέξνπο Τπεξεζηψλ ηνπ Έξγνπ ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ 

ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, κεηά ηελ φπνηα παξάηαζε ή κεηάζεζε ρνξεγήζεθε, κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

Π.Γ. 118/07, φπσο απηφ ηζρχεη θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην Π.Γ. 60/07. 

Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ Έξγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ παξαδνζεί 

εθπξφζεζκα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ παξάηαζεο ή κεηάζεζεο απηνχ, ή ηα Παξαδνηέα 

παξαδφζεθαλ πιεκκειψο, ηφηε, πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν 

Αλάδνρνο ζα ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Παξαδνηέσλ πνζνζηνχ 0,5% επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ζπλνιηθά κέρξη ηνπ 

5% απηνχ. Οη θπξψζεηο απηέο ζα επηβάιινληαη, επίζεο, φηαλ ππάξρνπλ ππεξβάζεηο ησλ ηκεκαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ή κε ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηνπ 

Έξγνπ, νπφηε ε πνηληθή ξήηξα ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο θαη ζα εηζπξάηηνληαη κε 

παξαθξάηεζε απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο 

απηήο, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ 

θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. Με ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα 

ηπρφλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κφλν αλ ην Έξγν εθηειεζηεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία. Οη ξήηξεο 

θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ, βαξχλνπλ 

ηνλ Αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε  

θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηξίηνπ. 

Πεξαηηέξσ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη 

ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο, 

ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ελψ δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ή 

κεηάζεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  
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ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα 

θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ κέξνο ηνπ πκβαηηθνχ 

Σηκήκαηνο. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί ην δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα δεηήζεη απφ ηνλ 

Αλάδνρν ηεο απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 - ΤΠΖΡΔΗΔ 

Άξζξν 21 - Κπξηόηεηα Τπεξεζηώλ θαη Εεηήκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο  

Όια ηα απνηειέζκαηα – ζηνηρεία, έγγξαθα ή αξρεία ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο, θαζψο θαη φια ηα 

ππφινηπα Παξαδνηέα - πνπ ζα απνθηεζνχλ, ζα αλαπηπρζνχλ, ζα ζρεδηαζζνχλ ή ζα θαηαξηηζζνχλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή εθκεηάιιεπζήο ηνπο 

ειεχζεξα θαη απεξηφξηζηα. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο πνπ πξνυπάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαηαδεηθλχνληαη ξεηά θαη, ζηηο κε πξνθαλείο πεξηπηψζεηο, λα 

απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα πξνβαίλεη ζε θάζε κνξθήο εθκεηάιιεπζε ησλ 

Παξαδνηέσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ 

Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» θαη γεληθά ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ ηεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

ζχκθσλα κε ηνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη. 

Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

χκβαζεο θαη, εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαηά ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε 

ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά 

αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο 

απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εθκεηάιιεπζε ησλ θεηκέλσλ, 

θσηνγξαθηψλ, ζηνηρείσλ θαη θάζε άιινπ εγγξάθνπ ή αξρείνπ πνπ ζα ηα παξαδνζεί γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο χκβαζεο, παξά κφλνλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πινπνίεζήο ηεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ησλ Παξαδνηέσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη 

ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα 

θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο 

δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε 

ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί ζε πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ αγσγή ή έλδηθν κέζν γίλνπλ 

δεθηά. 

Άξζξν 22 - Δγγπεηηθή Δπζύλε 
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Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη νη Τπεξεζίεο ζα παξαζρεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο, ζα είλαη ζχλλνκεο θαη ζα βαζίδνληαη ζην ηζρχνλ δίθαην θαη φηη 

ηα Παξαδνηέα ζα πιεξνχλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε απηή 

θαη ζα ζηεξνχληαη νπνησλδήπνηε ειαηησκάησλ (νθεηιφκελσλ ελδεηθηηθά ζε ειιηπή ζρεδίαζε, 

πιεκκειή εθαξκνγή θ.ι.π.) θαη φηη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, ιεηηνπξγίεο, απνηειέζκαηα 

θαη ηδηφηεηεο φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ Γηαθήξπμε ή επηηξέπεηαη λα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 - ΠΛΖΡΧΜΔ 

Άξζξν 23 - Γεληθέο Γηαηάμεηο 

Ο Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη, πξνηνχ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ, είρε ιάβεη ππφςε φια ηα αλαγθαία 

ζηνηρεία γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη, ζπλεπψο, ζην πκβαηηθφ 

Σίκεκα πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο έμνδα, φπσο ηα έμνδα 

κεηαθηλήζεσλ θαη δηακνλήο, ακνηβψλ πξνζσπηθνχ θαη θάζε είδνπο εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

Γηα θάζε πιεξσκή, ν Αλάδνρνο απνζηέιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γξαπηή αίηεζε πιεξσκήο, θαζψο 

θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε, καδί κε απνδείμεηο, ηηκνιφγηα, παξαζηαηηθά πιεξσκψλ ή άιια απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ηα πνζά πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ θαηά πεξίπησζε. 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε Δπξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν 

θνξνινγηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζχκθσλα κε ηα θαηά πεξίπησζε ρξνληθά ζεκεία πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ, απαηηείηαη έθδνζε ηηκνινγίνπ, ε εμφθιεζε ηνπ νπνίνπ, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, 

γίλεηαη ζε επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν απφ απηή ηεο έθδνζεο, δελ απαηηείηαη λέν ηηκνιφγην. 

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

εθάζηνηε λφκνπο θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 

Άξζξν 24 - πκβαηηθό Σίκεκα 

Σν πκβαηηθφ Σίκεκα γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ ηελ Πξνζθνξά 

ηνπ Αλαδφρνπ, αλέξρεηαη ζε (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά) ………………Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α. θαη 

(νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά) ………………Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. … %.  

Σν πκβαηηθφ Σίκεκα δελ αλαζεσξείηαη θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  

Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θάζε θφξν, παξαθξάηεζε θφξνπ θαη θάζε εηζθνξά, γηα ηελ νπνία ζχκθσλα 

κε ην λφκν είλαη ππφρξενο. 

Άξζξν 25 - Σξόπνο Πιεξσκήο 
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Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ παξαιαβήο ησλ επηκέξνπο Παξαδνηέσλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. πγθεθξηκέλα ην πκβαηηθφ 

Σίκεκα ζα θαηαβιεζεί σο αθνινχζσο: 

 Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο Α΄ Φάζεο (Δξγαζίεο δηακφξθσζεο αίζνπζαο) ζα θαηαβιεζεί 40% ηνπ 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 

 Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο Β' Φάζεο (Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο 

πεξηβάιινληνο) ζα θαηαβιεζεί 60% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο. 

Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο (ππ’ αξ. 14053/ΔΤ 1749, ΦΔΚ 540/Β΄/27-3-2008, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη φπσο 

εθάζηνηε ζα ηζρχεη) θαη θάζε άιιε ζρεηηθή εθαξκνζηέα δηάηαμε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Κεληξηθνχ Λνγαξηαζκνχ ΔΠΑ. Πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε πιεξσκή δελ ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

Αλάδνρν. 

Ζ πιεξσκή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εθπιήξσζε εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ φισλ ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή (πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή) ησλ Τπεξεζηψλ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 - ΠΑΡΑΓΟΖ & ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Άξζξν 26 - Πξνϋπνζέζεηο & Γηαδηθαζία Παξαιαβήο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο (Δ.Π.Π.) πνπ νξίζζεθε κε ην ππ’ αξηζ. 94/01-12-2014 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ Δπηηξνπή ζα παξαιακβάλεη ηα Παξαδνηέα ησλ 

Τπεξεζηψλ ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο Γηαθήξπμεο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 - ΑΘΔΣΖΖ & ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Άξζξν 27 - Καηαγγειία εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

(α) Ο Αλάδνρνο δελ παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο πξνο 

ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

(β) Ο Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

(γ) Ο Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ/άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο 

ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.  

(δ) Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο έγγξαθεο θαηαγγειίαο. Καη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη’ 

ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα 

ηάμεη εχινγε (θαη’ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξάβαζεο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 

Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, 

κεηά απφ αίηεκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

(α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο 

ππνρξέσζήο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηε δηαζθάιηζε 

πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

(β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνηα εξγαζία ή πξντφλ 

(νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, θαη ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά 

έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαζψο θαη θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη ππεξγνιάβνη θαη 

ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία 

ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηε 

χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζάξηζεο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία 

πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ 

ηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κεηψζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, κε δηάιπζε ηεο χκβαζεο γηα ηα 

ελαπνκέλνληα ζηάδηα ησλ Τπεξεζηψλ. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απεπζχλεη γξαπηή 

εληνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν. 

Ωο πξνο ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ έθπησηνπ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07. 

Άξζξν 28 - Αλσηέξα Βία 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο, σο ηέηνησλ λννπκέλσλ 

γεγνλφησλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ησλ κεξψλ θαη ηα νπνία αληηθεηκεληθά δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηξαπνχλ νχηε κε ηελ επίδεημε άθξσο κεγάιεο επηκέιεηαο. 

Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί 
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πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη ηα πεξηζηαηηθά εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 

νθείιεη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, 

δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 - ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Άξζξν 29 - Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ θαη Δπξσπατθφ δίθαην. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε 

δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο 

πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

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

είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Λακίαο.  

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπκθσληψλ, αθνχ δηαβάζηεθε, ππνγξάθεηαη ε παξνχζα απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζε πέληε (5) Αληίηππα, απφ ηα νπνία ε Αλαζέηνπζα Αξρή έιαβε ηέζζεξα θαη ν 

Αλάδνρνο έιαβε έλα. 
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