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Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4  

«ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,  

«ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»  

«ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ»   

ηνπ Ϋξγνπ 

«ΙΓΔΔ, ΔΡΓΑ & ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΔΟΓΔΙΟ                                   

ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΣΟΠΙΑ ΚΡΗΣΗ & ΚΤΠΡΟΤ»  

ζην πιαέζην ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα – Κχπξνο 2007 – 2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1: Αληαγσληζηηθφηεηα 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1.1,2,3:  

Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Δ&Σ& Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ:  48.478,00€ ζπλ 11.150,00€ ΦΠΑ 

Αλαζέηνπζα Αξρή : ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ  
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Ζ πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΣΠΑ) θαη θαηά 20% απφ 

εζληθνχο πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ 
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ΑΠΟΦΑΗ 

Ζ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ 

ΚΟΤΡΖΣΧΝ» ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  

«ΙΓΔΔ, ΔΡΓΑ & ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΔΟΓΔΙΟ                                  

ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΣΟΠΙΑ ΚΡΗΣΗ & ΚΤΠΡΟΤ»  

ζην πιαέζην ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα  Κχπξνο 2007 – 2013 

έρνληαο ππφςε: 

Σηο δηαηάμεηο απηέο φπσο ηζρχνπλ:  

1. Σνλ Ν. 2286/1995 «Πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

(ΦΔΚ Α’ 19), φπσο ηζρχεη. 

2. Σελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 

31εο Μαξηίνπ 2004 «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/6-7-2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ 

(Κ.Π.Γ.)». 

5. Σελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο 

ζηνλ ηνκέα ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 

6. Σελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ «γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα  ηεο ζχλαςεο  ησλ 

ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ».  

7. Σν ππ΄ αξηζκφ 24310/ΔΤ/5417/28-06-2005 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ 

ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δ.Π. κε ζέκα «Θέκαηα Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

8. Σν άξζξν 83 ηνπ Ν.2362/1995 

9. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 681 – 702 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί ζπκβάζεσλ έξγσλ  

10. Σν κε αξ. πξση 2642/12.4.2006 Καηαζηαηηθφ χζηαζεο ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο 

Δηαηξείαο «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ . 
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11. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία, ηφρνο 1-

ΤΠΑΤΓ.14023_ΔΤΘΤ521_310310,ΤΠΑΤΓ  

12. Σελ κε Αξ. Πξση. 301454/ΤΓ3753/19.9.2011 Έγθξηζε Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ 

13. Σελ απφ 24-08-2011 θαη κε αξ. Κ1_01_09 ζχκβαζεο ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο 

14. Σν Δηαηξηθφ πκθσλεηηθφ κε αξ. Πξση 3232/01.08.2011 

15. Σν Σερληθφ Γειηίν ηνπ Έξγνπ θαη φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί 

16. Σελ απφθαζε 14/9/2013 Γ.. ησλ κειψλ ηνπ Π.Ο. γηα έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο Πξφρεηξνπ 

Γηαγσληζκνχ κε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα επηινγή αλαδφρνπ ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο 

2,3,4 «ΓΡΑΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ», «ΠΡΟΧΘΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ»             

ηνπ έξγνπ θαη ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ 

«ΗΓΔΔ, ΔΡΓΑ & ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ & ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΣΟΠΗΑ ΚΡΖΣΖ & ΚΤΠΡΟΤ»  

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ  

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηα Παθέηα Δξγαζίαο 2,3,4 «ΓΡΑΔΗ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ», «ΠΡΟΧΘΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ». Ζ επηινγή αλαδφρνπ 

ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη κεηά απφ παξέιεπζε δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο ηεο 

πξνθήξπμεο ζην Γηαδίθηπν.  

1. Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηα γξαθεία ηνπ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ θαη ζηηο εθεκεξίδεο ΠΑΣΡΗ, Κξεηηθή Δπηζεψξεζε θαη 

ΡΔΘΔΜΝΟ 

2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ΑΡΑΝΣΑ 

ΟΚΣΧ ΥΙΛΙΑΓΧΝ ΣΔΣΡΑΚΟΙΧΝ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΟΚΣΧ επξψ  ΚΑΙ ΔΝΓΔΚΑ 

ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΧ ΓΙΑ ΦΠΑ 23%. (48.478,00+11.150,00Δ) 

3. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2013 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12.00 ζηα 

γξαθεία  ηνπ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ, παξαιαβήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία νξίζζεθε ζε 

ζπλεξγαζία ηνπ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ κε ην Γήκν Μπινπνηάκνπ. 

4. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ 15ε Ννεκβξένπ εκΫξα Παξαζθεπά θαη 

ψξα 12.00 ζηα γξαθεέα ηνπ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ . 



ειίδα 5 απφ 30 

 

5. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη, ελψ ζε πεξηπηψζεηο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο 

ηζρχεη ε εκεξνκελία ηαρπδξνκηθήο ζθξαγίδαο ηεο παξαιαβήο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 

6. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ 

πξνζθέξνληα γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη 

απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. 

7. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

8. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αληίγξαθα ηεο παξνχζαο θαη 

ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηνπ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ απφ Γεπηέξα έσο Πέκπηε 12.00 κε 13.00 κέρξη θαη ηελ 14ε Ννεκβξίνπ 

2013.  Πιεξνθνξίεο: ηει 2831055828, e-mail kouritonhouse@yahoo.gr. 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

Δλφηεηα 1: Αληηθείκελν 

Δλφηεηα 2: Γεληθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

Δλφηεηα 3: Πξνζθνξέο 

Δλφηεηα 4: Πεξηερφκελα θαθέισλ – δηθαηνινγεηηθά 

Δλφηεηα 5: Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

Δλφηεηα 6: Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Δλφηεηα 7: Σξφπνο πιεξσκήο 

Δλφηεηα 8: Τπνγξαθή χκβαζεο – Δγγχεζε – Δπηινγή Αλαδφρνπ θαη θαηάξηηζε χκβαζεο 

Δλφηεηα 9: Δλζηάζεηο 

Δλφηεηα 10: Αθχξσζε Γηαγσληζκνχ 

Δλφηεηα 11: Παξνρή πξφζζεησλ / λέσλ εξγαζηψλ 

Δλφηεηα 12: Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

Δλφηεηα 13: Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Δλφηεηα 14: Δπίιπζε δηαθνξψλ / λνκνζεζία 

Δλφηεηα 15: Παξαξηήκαηα 
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1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1.1 Πεξηγξαθά ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 

Ο Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηεο αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηεο πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ ΒΓ Φεινξείηε, ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηε ζηήξημε ησλ παξαδφζεσλ, ησλ 

δξψκελσλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ δσήο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ Φεινξείηε.  . 

Ο ζθνπφο απηφο πξαγκαηψλεηαη κέζα ζην πιαίζην κηαο ζχγρξνλεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ πεξηνρψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ. 

πγθεθξηκέλα ζθνπνί ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ είλαη: 

 Ζ πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα : Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ δηαδξαζηηθψλ κεζφδσλ πεξηθεξεηαθήο θαη αζηηθήο 

αλάπηπμεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κξήηεο. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, αλνηθηψλ ζπδεηήζεσλ θαη εκεξίδσλ, ε 

έθδνζε εληχπσλ, βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ ζρεηηθά κε ηα πην πάλσ ζέκαηα. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ, πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

δξνκνινγεζνχλ νη θαηάιιειεο επθαηξίεο πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο εμέιημεο. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηε δηάζσζε βηνηφπσλ θαη ηνπίσλ 

θπζηθήο νκνξθηάο, ηε δηάζσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηά ηφπνπο κλεκείσλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο  γηα ηελ 

αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ θαη καζεκάησλ γηα ηελ Διιεληθή γιψζζα, γηα ηα 

επαγγέικαηα πνπ θζίλνπλ (αγγεηνπιάζηεο, πθάληξα θα)  γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζην ηξαπέδη 

( Κξεηηθή θνπδίλα- Μηλστηψλ γεχζεηο), γηα ηα ήζε θαη έζηκα, γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

ελδνρψξαο, γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα.  
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 Ζ νξγάλσζε εθδειψζεσλ φπσο: ε εκέξα ηνπ θεζηηβάι καζεηηθνχ ζεάηξνπ κε 

δξακαηνπνηεκέλνπο κχζνπο ηεο πεξηνρήο. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Οηθνκνπζείνπ 

Αγξνηηθήο Εσήο Οξεηλήο Ρεζχκλεο. 

 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεσο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, 

πξνζθεχγνληαο ζηε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, εληφο θαη εθηφο Διιάδνο, κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη κε ρψξεο ηεο Δ.Δ 

1.2 Σν Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθάο πλεξγαζέαο ΔιιΪδα – Κχπξνο 2007 - 2013 

Σν Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα - Κχπξνο 2007-2013» εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 28/03/2008 κε ηελ απφθαζε C(2008)1131/28-03-2008. Ο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηα 60.082.025,00 €, απφ ηα νπνία ηα 

48.065.620 € πξνέξρνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο - ΔΣΠΑ (80%) 

θαη ηα 12.016.405 € (20%) απφ εζληθνχο πφξνπο. Δπηιέμηκεο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

νη Πεξηθέξεηεο Κξήηεο (λνκνί Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Ρεζχκλνπ θαη Υαλίσλ), Βνξείνπ Αηγαίνπ 

(Ννκνί Λέζβνπ, άκνπ θαη Υίνπ) θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ (Ννκφο Γσδεθαλήζνπ) ζηελ Διιάδα, 

θαζψο θαη νιφθιεξε ε Κχπξνο. 

Γεληθφο ζηφρνο – ηξαηεγηθνί ζηφρνη 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Διιάδα - Κχπξνο» είλαη «ε αλάδεημε ηεο πεξηνρήο σο 

πφινο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηελ 

θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο». 

Ζ Πνιηηηθή Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο απνηειεί ηε δεκηνπξγία δεζκψλ κε ην εζληθφ ζχλνξν 

γηα ηελ επίηεπμε θνηλήο πξνζέγγηζεο ζε θνηλά πξνβιήκαηα θαη επθαηξίεο. Σν Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα αλΪκεζα ζηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Κχπξν απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ζεηξά 

απφ πξνηάζεηο γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ φξσλ ηεο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ζηφρνπ ηεο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο ησλ πνιηηηθψλ ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013. 

Ο ζπλνιηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, κε ηε 

δηαζχλδεζε ησλ δπλεηηθψλ εηαίξσλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ ζπλφξσλ. 

ην πιαίζην ηεο επίηεπμεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ, κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ έρνπλ επίζεο αλαπηπρζεί, νη νπνίνη απνηεινχλ ην πεξίγξακκα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε 

ζχγθιηζε ζηνλ ηνκέα ηεο παξέκβαζεο. 

Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη απηνί είλαη: 

1. Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηεο Πνηφηεηαο Εσήο 

& ηεο Βειηίσζεο ηεο Πξνζβαζηκφηεηαο. 
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2. Βειηίσζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηελ επέλδπζε ζηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο κε επηκφξθσζε ζηειερψλ. 

Οη δχν απηνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη εθθξάδνληαη ζε ηξεηο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, καδί κε έλαλ 

νξηζκέλν αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Αληαγσληζηηθφηεηα & Αλζξψπηλνη Πφξνη – Σφλσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, επελδχζεηο ζε θπζηθνχο πφξνπο, αλζξψπηλν θεθάιαην θαη 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, νχησο ψζηε λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα 

βειηησζεί ε νηθνλνκηθή, αγξνηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 – Αληαγσληζηηθφηεηα πξνδηαγξάθνληαη νη 

αθφινπζεο πεξηνρέο παξέκβαζεο: 

1.1. Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Σνπξηζκνχ 

1.2. Δλίζρπζε Δ&Σ 

1.3. Δλίζρπζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Σν Ϋξγν 

ην πιαίζην ηνπ Έξγνπ  ν «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΧΝ ΚΟΤΡΗΣΧΝ 

(Δηαίξνο 3) ζε ζπλεξγαζία κε ην πληνληζηή Δηαίξν Απνθεληξσκέλε Πεξηθέξεηα Κξήηεο, θαη 

ηνπο Κχπξηνπο Δηαίξνπο Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ θαη Κνηλφηεηα Πεδνπιά έρεη αλαιάβεη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΗΓΔΔ, ΔΡΓΑ & ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ & ΣΖΝ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΣΟΠΗΑ ΚΡΖΣΖ & ΚΤΠΡΟΤ»  κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» (ζην εμήο ζα θαιείηαη «Έξγν»), πνπ εληάζζεηαη 

ζηελ ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 1.1,2,3 : «πλεξγαζία θαη Γηθηχσζε γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα – Κχπξνο 2007- 2013 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 

θαιείηαη «Πξφγξακκα»)   

Σν πξφγξακκα «ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ΘΔΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ζηελ 

πξννπηηθή ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κχπξν 

έρεη δηπιφ ζηφρν : 

1. Να αλαδείμεη ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία ησλ δχν ρσξψλ ζηελ επξχηεξε ιεθάλε 

ηεο Μεζνγείνπ 

2. Να ελεξγνπνηήζεη θαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο νηθνλνκηθά ελεξγνπνηνχκελνπο ησλ 

πεξηνρψλ κειέηεο ζε κηα πξννπηηθή εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. 

3. ΠΔ 2. ην παθέην εξγαζίαο κε αληηθείκελν ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  ν Δ3 

ζπκκεηέρεη ζηηο ελέξγεηεο 2.2- Δπηθνηλσληαθφ & Πξνσζεηηθφ ΠαθΫην & 2.5 

Δξγαζηάξηα: 
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4. ΠΔ 3. ην παθέην εξγαζίαο κε αληηθείκελν ΓΙΚΣΤΟ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ν Δ3 

ζπκκεηέρεη ζηηο ελέξγεηεο  3.1- ΜειΫηε εηδνπνηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Γηθηχνπ,  3.2 

ΓαζηξνλνκηθΪ Δξγαζηάξηα, 3.3 Γηακφξθσζε πκθψλνπ Πνηφηεηαο & 3.4 

Πηζηνπνέεζε Υαξαθηεξηζηηθψλ, Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ: 

5. ΠΔ 4. ην παθέην εξγαζίαο κε αληηθείκελν ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  ν Δ3 ζπκκεηέρεη ζηηο ελέξγεηεο  4.1- ΜειΫηε ΥΪξαμεο Γηαδξνκψλ,  4.3- 

ΟξγΪλσζε Πεξηεγάζεσλ & 4.5- Πξνβνιά Σνπηθψλ Πξντφλησλ 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ησλ παξαπάλσ 

δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ. 

ΠαξαδνηΫν 2.2 «Περιετόμενα επικοινφνιακού & προφθηηικού πακέηοσ» πεξηιακβάλεη ηε 
ζπγγξαθή ησλ θεηκέλσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ην επηθνηλσληαθφ παθέην ησλ 
δξάζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ ζηφρν ζα έρεη ηελ πξνψζεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηε θπζηνγλσκία 
ησλ πεξηνρψλ ηνπ Οηθνκνπζείνπ, ησλ πνιηηηζηηθψλ δνκψλ θαη ηνπο θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηελ πεξηνρή θαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα.  

ΠαξαδνηΫν 2.5 «Διοργάνφζη ειδικών ζσνανηήζεφν» γηα ηελ αλάδεημε θπξίαξρσλ 
αλαθνξψλ & πξαθηηθψλ ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ησλ πεξηνρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ». Θα γίλνπλ δχν παξνπζηάζεηο- ζπλαληήζεηο ε κία κε ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηε γαζηξνλνκία ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ ΞΔΔ γηα ην Διιεληθφ Πξσηλφ γηα 
ηελ πεξηνρή ηνπ ΒΓ Φεινξείηε θαη ε δεχηεξε ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο 
θαη θπζηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο ζε ηνπηθά κέζα- εθεκεξίδα θαη ηειεφξαζε.     

ΠαξαδνηΫν 3.1 «Μελέηη ειδοποιών ταρακηηριζηικών Δικηύοσ» φπνπ πεξηιακβάλεηαη 
πίλαθαο κε ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςήθησλ κειψλ ηνπ ΓΗΚΣΤΟΤ, φζνλ αθνξά ηελ 
επηκφξθσζε, ηελ ηθαλφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζηελ πνηφηεηα θαη απζεληηθφηεηα ησλ 
πιηθψλ & παξαζθεπαζκάησλ, ζηελ πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, ζηελ αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ 
ιεηηνπξγίαο θ.α. 

ΠαξαδνηΫν 3.2 Πεξηιακβάλεη ηε «Διοργάνφζη Γαζηρονομικού Εργαζηηρίοσ» γηα ηελ 
εκπέδσζε ησλ θνηλψλ αλαθνξψλ & πξαθηηθψλ ζηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο γαζηξνλνκίαο 
ηεο Μεζνγείνπ ζηηο «ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ». Γηνξγαλψλεηαη έλα ζρεηηθφ εξγαζηήξην κε ηε 
ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 10 αηφκσλ.  

ΠαξαδνηΫν 3.3  Αθνξά ζηε «Διαμόρθφζη Σσμθώνοσ Ποιόηηηας ηοσ Δικηύοσ» κε ηα 
εηδνπνηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγξνηηθήο, δηαηξνθηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ησλ 
πεξηνρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ην 3.1 ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε 
πνηνηηθή θαη πνιηηηζηηθή ζθξαγίδα ηνπ ΓΗΚΣΤΟΤ. 

ΠαξαδνηΫν 3.4 Αθνξά ζηε «Δημιοσργία Γραθείοσ για εγγραθή ηφν σπουηθίφν ζηο 
Σύμθφνο Ποιόηηηας ηοσ Δικηύοσ». Ζ εγγξαθή ζα εγγπάηαη φηη ν ππνςήθηνο ζπλαληά ηα 
εηδνπνηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγξνηηθήο, δηαηξνθηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ην 3.1 θαη ιακβάλεη ηελ πνηνηηθή θαη πνιηηηζηηθή ζθξαγίδα ηνπ 
ΓΗΚΣΤΟΤ. Ζ πξαθηηθή απηή δεκηνπξγψληαο θσδηθνπνίεζε ζηνηρείσλ πνηφηεηαο & αηζζεηηθήο 
ησλ κειψλ ζα πξνσζεί ηελ επξχηεξε επξσπατθή θαη δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία.  

ΠαξαδνηΫα 4.1-3 Αθνξνχλ ζηε «Μελέηη ηφν Χαρακηηριζηικών Πολιηιζηικών Διαδρομών» 
ηνπ Γηθηχνπ, ηελ «ΟξγΪλσζε πηινηηθψλ νδνηπνξηθψλ» ηα νπνία ζα αλαδεηθλχνπλ ηα 
εηδνπνηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνκνπζείνπ κε ζηφρν λα ηεθκεξησζνχλ σο 
πνιηηηζηηθέο πξνηάζεηο απφ ηνπο κεηέρνληεο ηνπ πκθψλνπ Πνηφηεηαο. Παξαδίδεηαη ηεχρνο 
πξνηεηλφκελσλ Πνιηηηζηηθψλ Γηαδξνκψλ. 
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2. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απηφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (δεκνζίνπ 

ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ή θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλα λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν Κξάηνο – Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γηεζλή πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (GPA) ή έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ ή κε ηελ 

Διιάδα. 

Οη θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ θνηλή 

Πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Όηη ζηελ Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε 

πξνζψπνπ. 

 Όηη φια ηα πξφζσπα ηεο θνηλνπξαμίαο πιεξνχλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν Κξάηνο – Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γηεζλή πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (GPA) ή 

έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

ΔΔ ή κε ηελ Διιάδα. 

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα 

είηε ζε κηα κφλν θνηλνπξαμία. 

Ο Πξνζθέξσλ δηθαηνχηαη, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο, ηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δειψζεη ζηελ 

Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά, αλαθέξνληαο θαη ην κέξνο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο πνπ 

απηνί πξφθεηηαη λα πινπνηήζνπλ. Ννείηαη φηη έλαο ππεξγνιάβνο δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) πξνζθνξέο. 

Σα παξαπάλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα 

αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ .    

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε 

ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) 

γεληθέο πιεξνθνξίεο – Profile - γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ππνδνκή, ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα, πηζηνπνίεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη πηζηνπνίεζε ππεξεζηψλ θαηά ISO 9001:2008. 

Δμεηάδεηαη ε γεληθή εκπεηξία θαη ε ηθαλφηεηα, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε δηαζέζηκε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ππνζηήξημεο ησλ ππνςεθίσλ. 



ειίδα 11 απφ 30 

 

Δηδηθά γηα ηελ νκάδα έξγνπ εμεηάδεηαη ε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ πινπνίεζε παξφκνησλ κε ηελ πξνθήξπμε δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ ππνζηήξημε θνξέσλ ζηα παξαπάλσ αληηθείκελα. 

Δπηπξφζζεηα ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εηδηθή θαη ηερληθή 

ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία  ζηε δηαρείξηζε ζρεηηθψλ κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν, ζην 

πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη εηδηθφηεξα ζε έξγα:  

 ζρεδηαζκνχ, εμεηδίθεπζεο θαη εθπφλεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ 

Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο 

 πινπνίεζεο έξγσλ πκβνχινπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

Ο.Σ.Α. θαη κεγάινπο δεκφζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο θαη  

 ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ Γηθηχσζεο & Γεκνζηφηεηαο ζε 

δεκφζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, ζε πεξίπησζε φκσο θαηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζε απηέο, ηφηε ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ λνκηθή κνξθή πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2. Απνθιεηζκφο Τπνςεθέσλ 

2.2.1 Απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φζνη δελ πιεξνχλ 

ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.  60 (1 & 2 ηνπ άξζξνπ 

45 ηεο Οδεγίαο 2004/18) θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ: 

1. Τπάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ησλ 

Πξνζθεξφλησλ, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη 

θαησηέξσ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2, παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 

πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 

1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 

 απάηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

10
εο

 Ηνπλίνπ 1991, γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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2. (α) βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, 

(β) εθθηλήζεη ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο 

εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, 

(γ)  θαηαδηθάζζεθαλ γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή 

(απάηε, ππεμαίξεζε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία, 

δφιηα ρξενθνπία) ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο, βάζεη απφθαζεο, ε 

νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 

(δ) έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, 

(ε) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

(δ) είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο 

ησλ πιεξνθνξηθψλ πνπ απαηηνχληαη. 

2.2.2 Απνθιείνληαη ηέινο απφ ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ: 

i. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ ππνβάιινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο, πνζνχ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

ii. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δε ζα ππνβάιινπλ 

φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ, επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

2.3. Απνθιεηζκφο πξνζθνξΪο 

Πξνζθνξέο πνπ αηηηνινγεκέλα ζεσξεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αφξηζηεο θαη 

αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ πξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, 

ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Δηδηθφηεξα, πξνζθνξά απφ ηελ 

αμηνιφγεζε φηαλ: 

 Δίλαη αφξηζηε θαη δε κπνξεί λα εθηηκεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη αλαθξηβή ή 

ειιηπή ζηνηρεία. 

 Γε ζπλνδεχεηαη απφ λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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 Γελ ππνβιεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο. 

 Γελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή θαη δελ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επηκέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη. 

 

3. ΠΡΟΦΟΡΔ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηνλ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε πξσηφηππα θαη αληίγξαθα, φπσο 

νξίδνληαη θαησηέξσ. Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. 

Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ 

νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο: ε ιέμε «Πξνζθνξά», ν πιήξεο 

ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ν αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο, ε 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα, φπσο παξαθάησ 

νξίδνληαη εηδηθφηεξα: 

ΑΠΟΣΟΛΔΑ (ζηνηρεία ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ) 

ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ: ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ 

Σδαλαθηαλά Μαξγαξηηψλ Μπινπνηάκνπ Ρέζπκλν 

ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο 2,3,4 «ΓΡΑΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ», «ΠΡΟΧΘΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» ηνπ έξγνπ 

«ΗΓΔΔ, ΔΡΓΑ & ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ & ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΣΟΠΗΑ ΚΡΖΣΖ & ΚΤΠΡΟΤ»  

Πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ                                                                                           
Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα – Κχπξνο 2007 – 2013 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 20 Ννεκβξίνπ 2013 

ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή πνπ ζα απεπζχλεηαη 

θαη ζα πξννξίδεηαη γηα ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Ηζρχ έρνπλ φιεο νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη 
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ζηελ έδξα ηνπ Π.Ο. Σν ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη φζεο απνζηνιέο θαηαθζάζνπλ κε έλδεημε ηεο 

ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ. Γει ζε πεξίπησζε 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία 

παξάδνζεο ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία. 

Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ζηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη αληίζηνηρα ην θπζηθφ πξφζσπν ή ε εηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ πνπ 

ππνβάιιεη πξνζθνξά, θαζψο θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπο.  

Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη 

εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

 ηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά» ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν. 

 ην θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ζθξαγηζκέλν, ηνπνζεηνχληαη φια ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν. ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην απφξξεην, 

ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ θαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» αιιά ζε 

μερσξηζηφ ππνθάθειν κε ηε ζρεηηθή έλδεημε. 

 ην θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζθξαγηζκέλν, επί πνηλή 

απνξξίςεσο, ηνπνζεηνχληαη φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε έλα (1) 

πξσηφηππν.  

Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ησλ 

θπξίσο θαθέισλ.  

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα 

απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

Οη πξνζθνξέο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ έδξα ηνπ Π.Ο. 

ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ, ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
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4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

4.1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» 

4.1.1.α. Αέηεζε εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο: ε αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

αλάιεςε ηνπ έξγνπ  ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ησλ 

ππνςεθίσλ. ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαθηνχλησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή έλσζεο 

εηαηξεηψλ, ζα πεξηιακβάλεη ζαθή αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κεξψλ θαη ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλεο δειψζεηο κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ απνδνρή ηνπ νξηζκνχ ηνπ 

θνηλνχ εθπξνζψπνπ θαη φηη ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο / έλσζεο  ζα είλαη αιιειέγγπα θαη 

αδηαηξέησο ππεχζπλα έλαληη ηνπ Π.Ο. ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ, γηα ην ζχλνιν ησλ 

παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ . εκεηψλεηαη φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο θαηά 

ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή φκσο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα θαη εθφζνλ θξίλεη φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν πνπ έρεη επηιεγεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ: 

 ζχζηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο 

 λνκηκνπνίεζεο θαη εθπξνζψπεζεο 

πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ή ηε Ννκαξρία γηα 

ηηο Α.Δ. Αλ ηα λνκηθά πξφζσπα ζπκκεηέρνπλ ζε έλσζε ή θνηλνπξαμία ηα παξαπάλσ 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απαηηνχληαη γηα θάζε κέινο μερσξηζηά. 

4.1.1.β. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζην Γηαγσληζκφ, ε νπνία ζα απεπζχλεηαη πξνο 

ηνλ Π.Ο. ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ,  θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαη ηνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ (κε ΦΠΑ), ήηνη ην πνζφ ησλ 

δχν ρηιηΪδσλ ελληαθφζηα νγδφληα Ϋλα θαη ζαξΪληα επξψ ( 2.981,40 επξψ). Ζ δηάξθεηα ηεο 

εγγπεηηθήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

4.1.1.γ. Τπεχζπλε Γάισζε ηεο π. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 (Α’ 75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 

νη Πξνζθέξνληεο: 

i. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.  60/2007 



ειίδα 16 απφ 30 

 

ii. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. Α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.  

118/2007, ήηνη: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 

ηεο θνηλή δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ i 351 ηεο 29-1-1998) 

2. δσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26-5-1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 

3. απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

4. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10-6-1991, γηα ηελ 

πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, 

ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.3424/2005  

5. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

ε πεξέπησζε πνπ ν ΠξνζθΫξσλ εέλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ Τπεχζπλε Γάισζε κε 

θαηαδέθεο κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα παξαπΪλσ αδηθάκαηα ηνπ 

παξφληνο ππνβΪιινπλ θαη αθνξΪ ην πξφζσπφ ηνπο (φρη ηελ εηαηξεέα): 

o νη δηαρεηξηζηέο θαη νη εηαίξνη φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη ΟΔ, ΔΔ 

o νη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη ΔΠΔ 

o ν πξφεδξνο ηνπ Γ θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη 

ΑΔ 

o ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ 

o φηαλ ν Πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

o φηαλ ν Πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ 

ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη, ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ.  

iii. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε 2 ηνπ εδ. Α ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.  118/2007 θαηαζηάζεηο, ήηνη: δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε νχηε ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη 

δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 
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iv. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.  118/2007 θαηάζηαζε, ήηνη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ 

θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα ή θπζηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 

απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα). 

v. Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ 

ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, θαζψο θαη ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

vi. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο 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 ηνπο ππνρξεψζεηο. 

vii. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε, (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). Σα 

αιινδαπά λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα 

ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

viii. Γελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο. 

ix. Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ Γηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

x. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (κφλν γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο). 

xi. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε, πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 

3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ίδηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε παξνχζα Τπεχζπλε Γήισζε 

(πεξηπηψζεηο γ,δ,ε,ζη,δ,ε,ζ,η,θ,) ππνβάιιεηαη απφ ην Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ θαη αθνξνχλ ην 

Ννκηθφ Πξφζσπν.  

4.1.2 ΓηθαηνινγεηηθΪ πηζηνπνέεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο θαη ηερληθάο ηθαλφηεηαο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζην θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
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4.1.2.α. ΓηθαηνινγεηηθΪ πηζηνπνέεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηθαλφηεηαο 

i. Τπεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ. 

ii. Τπεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη πεξί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ σο πξνο ηελ παξνρή παξφκνησλ ή αληίζηνηρσλ κε ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ ηνπ έηνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ 

ρξήζεσλ. 

iii. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ζα πξνζθνκηζζνχλ Ηζνινγηζκνί ή 

ε παξαπάλσ ππεχζπλε έλνξθε βεβαίσζε γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο. 

iv. ε ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Τπεχζπλε Γήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ηζνδχλακν έγγξαθν γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή Αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

4.1.2.β. ΓηθαηνινγεηηθΪ πηζηνπνέεζεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ππνδνκή, ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ δεηνχκελνπ 

έξγνπ θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ κέζσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο 

ππεξεζηψλ. Πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα έγγξαθα / πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηνπλ νη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 2.1.  

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο θαη απνζαθελίζεηο 

επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιελ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα 

ελεξγήζνπλ κέζα ζηελ πξνζεζκία, ε νπνία ηάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, δηαθνξεηηθά ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

Όζα δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη ζε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν ζα 

ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαησληδφκελνπ εθείλνπ ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά 

βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή.  

 

4.2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ψζηε λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηή απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε 

θαηαλφεζε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Σα 

αλαθεξφκελα παξαθάησ δελ απνθιείνπ θαη ηελ παξνπζίαζε νησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ, πνπ 

ν ππνςήθηνο θξίλεη ζθφπηκν λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην: 
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 ηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαλφεζε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

 Μεζνδνινγία γηα ην πξνηεηλφκελν ζρέδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Γεληθή εκπεηξία θαη ε ηθαλφηεηα, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε δηαζέζηκε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ππνζηήξημεο ηνπ ππνςεθίνπ. 

 ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζηε δηαρείξηζε 

ζρεηηθψλ κε ην πξνθεξπζζφκελν έξγν, ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.  

 ηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε Οκάδα Έξγνπ.  Ζ Οκάδα 

Έξγνπ πνπ ζα ζπζηήζεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ ηθαλφ αξηζκφ 

έκπεηξσλ ζηειερψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ πεξηγξαθφκελνπ 

έξγνπ. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη δπλαηφλ ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ ζα πξνηείλεη 

λα ζπκπεξηιάβεη θαη εμσηεξηθά ζηειέρε ζε δηάθνξα επηκέξνπο δεηήκαηα γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε θνξέσλ 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη αξκνδηνηήησλ κε ην πληνληζηή θνξέα θαη ηνπο ινηπνχο 

εηαίξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ζε έξγα πνπ είλαη ζπλαθή κε ην θπζηθφ 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

 Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ρέδην γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν 

ζα αλαθέξεηαη ε ζχλζεζε ηεο Οκάδαο ηνπ Έξγνπ, ν ξφινο ηνπ θάζε κέινπο, ε 

εηδηθφηεηα θαη ε εκπεηξία ηνπ, θαζψο θαη ε ζπλ εηζθνξά ηνπ ζηα ηειηθά παξαδνηέα ηνπ.   

4.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

ην θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» εζσθιείεηαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ αθφινπζν πίλαθα ζπκπιεξσκέλν κε ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.  

α/α Δέδνο Σηκά κνλΪδαο χλνιν 

1 Έξγν   

2 χλνιν   

3 Αλαινγνχλ ΦΠΑ   

4 Σειηθφ χλνιν   

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ εθθξάδεηαη ζε επξψ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη 

λα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο ην έξγν, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Δάλ νη ηηκέο ελφο Πξνζθέξνληνο είλαη θαηά ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

αλαηηηνιφγεηεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ Πξνζθέξνληα λα ηηο αηηηνινγήζεη θαη εάλ 

απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε ζα απνθιεηζζεί απφ ην Γηαγσληζκφ. 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 

θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ θαη εγγπάηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. 
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5. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνέ γηα 

ηνπο Πξνζθέξνληεο. Απφθιηζε απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο απηνχο φξνπο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ Πξνζθέξνληνο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο 

εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Απνξξίπηνληαη επίζεο νη Πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

δελ έρνπλ ζπληαρζεί κε ηνπο φξνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, θαζψο επίζεο θαη πξνζθνξέο 

πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

6. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

6.1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεκφζηα ελψπηνλ ησλ λνκίκσλ ή ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ 

Π.Ο. ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ, ηελ πξνζδηνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο. Απηέο 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία, ψζηε λα επηζηξαθνχλ σο εθπξφζεζκεο.  

6.2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα 

πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο, παξνπζία ησλ λνκίκσλ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ.  

Ζ απνζθξάγηζε ζα ιάβεη ρψξα: 

Ζκεξνκελία: ηελ 20ε Ννεκβξίνπ 2013  εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12.00 

Σφπνο:  Γξαθεία  ΠΟ ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ, 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε ηξία (3) ζηάδηα: 

1
ν
 ηΪδην: Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ θαη αμηνιφγεζε ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δηαγσληζκφ 

Σν άλνηγκα ησλ ππνθαθέισλ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» γίλεηαη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν πνπ νξίδεη ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη νη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ην ζηάδην απηφ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ  ζθξαγίδεη, κνλνγξάθεη θαη αλνίγεη ηνπο θαθέινπο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο κε ηα πξσηφηππα θαη ηα αληίγξαθά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

εμεηάδεηαη ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξφηεηα θαη ζηελ θαλνληθφηεηά ηνπο.  

 

2
ν
 ηΪδην: Αμηνιφγεζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 
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Σν άλνηγκα ησλ ππνθαθέισλ Σερληθήο Πξνζθνξάο γίλεηαη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν πνπ νξίδεη ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη νη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην Γηαγσληζκφ. ην ζηάδην απηφ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζθξαγίδεη, κνλνγξάθεη θαη αλνίγεη 

ηνπο θαθέινπο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ηα πξσηφηππα θαη ηα αληίγξαθά ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηαθφπηεη ηε δηαδηθαζία θαη 

ζπλερίδεη ηηο επφκελεο εκέξεο ζε ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο κέρξη ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ 

έιεγρν φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. 

3
ν
 ηΪδην: Άλνηγκα θαη αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 

Σν άλνηγκα ησλ ππνθαθέισλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γίλεηαη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη νη εθπξφζσπνη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. ην ζηάδην απηφ ε Δπηηξνπή ζθξαγίδεη, κνλνγξάθεη θαη αλνίγεη 

ηνπο θαθέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα 

φζεο πξνζθνξέο απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. 

Γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμάο: 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θάζε ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ν ππνθάθεινο 

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», ελψ ζθξαγίδνληαη θαη κνλνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ: νη ππνθάθεινη «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», νη 

νπνίνη δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά θπιάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

επφκελε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

Κάζε έιιεηςε ή αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα 

ζπλεπάγεηαη απηνκάησο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ εθείλνπ, ηνπ νπνίνπ ηα 

δηθαηνινγεηηθά βξέζεθαλ ειιηπή ή αλαθξηβή. 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ νη πξνζθνξέο θξίλνληαη ηππηθά απνδεθηέο ή ηππηθά απαξάδεθηεο, ε Δπηηξνπή ζε 

θιεηζηή ζπλεδξίαζε αθνινπζεί ηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

γηα λα δηαπηζησζεί εάλ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 

θάζε Πξνζθέξνληνο, ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ θαη ζα αλαθνηλψλεη εγγξάθσο αξκνδίσο ζηνπο 

Πξνζθέξνληεο ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηνπο 

Πξνζθέξνληεο πνπ απνθιείνληαη απφ ηελ παξαπέξα δηαδηθαζία.  

Ζ ελεκέξσζε αλαγξάθεηαη αλ είλαη απνδεθηή ή φρη ε θάζε Πξνζθνξά. 

Ο ππνθάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο θαη 

έγηλε ηερληθά απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπο ζην Γηαγσληζκφ. 
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Ζ απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» γίλεηαη γηα ηηο πξνζθνξέο, νη 

νπνίεο θαηά ην ζηάδην εμέηαζεο ηνπ ππνθαθέινπ ηεο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πιεξνχζαλ 

ηηο αηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Οη ππνθάθεινη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ» γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ 

εμέηαζε ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηηο 

δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ θάζε Πξνζθέξνληνο ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ θαη ζα αλαθνηλψλεη κέζσ ηεο 

Τπεξεζίαο ζηνπο Πξνζθέξνληεο εγγξάθσο ή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζή ηεο ηελ ηειηθή θαηάηαμε 

ησλ Πξνζθεξφλησλ. 

Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιείνληαη απφ ηηο επφκελεο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο. 

6.2.1 Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ / ζπληειεζηΫο 

Η αμηνιφγεζε ζα γέλεη κε θξηηάξην αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα ΠξνζθνξΪ. Γηα ηελ 

επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο Πξνζθνξάο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηα 

παξαθάησ: 

 Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο θαη Διάρηζησλ Πξνυπνζέζεσλ πκκεηνρήο κε βάζε ηα αλαθεξφκελα 

θαησηέξσ. 

 Αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί 

ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο κε βάζε ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ. 

 Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο κε 

βάζε ηνλ ηχπν πνπ αλαθέξεηαη θαησηέξσ. 

ε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά, 

ζηα νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ 

Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα 

θνηλνπνηεζνχλ εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 

Ζ Βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα «Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο», 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα θαησηέξσ. Όια ηα επηκΫξνπο θξηηάξηα 

βαζκνινγνχληαη απηφλνκα απφ 100 Ϋσο 110 βαζκνχο. 

Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ είλαη: 

 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη αηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο 
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 ε βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππεξθαιχπηνληαη νη αηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά 

ςεθία, θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε Σερληθήο Πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Κξηηάξηα Σερληθάο Αμηνιφγεζεο – πγθξηηηθά Αμηνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ, ζα γίλεη κε βάζε ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα, φπσο απηά έρνπλ αλαιπζεί αλσηέξσ: 

Πέλαθαο 1: ΟκΪδεο θαη ζπληειεζηΫο θξηηεξέσλ ηερληθάο αμηνιφγεζεο 

α/α Κξηηάξηα Αμηνιφγεζεο πληειεζηάο βαξχηεηαο 

Aj1 
Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 1 ηεο πξνθήξπμεο  

10% 

Aj2 
Μεζνδνινγία γηα ην πξνηεηλφκελν ζρέδην 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

20% 

Aj3 

Γεληθή εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα, ν ππνςήθηνο 
θνξέαο λα Ϋρεη θαη’ ειΪρηζηνλ 3-εηά εκπεηξία ζε 
πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε παξφκνησλ έξγσλ κε ην 
απαηηνχκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε δηαζέζηκε 
πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. (Ζ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε 
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο έξγσλ ή ζπκβάζεηο 
έξγνπ ή ΑΠΤ). 

10% 

Aj4 

Βαζκφο ηθαλφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ζρεηηθψλ κε ην 
πξνθεξπζζφκελν έξγν, ζην πιαίζην 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ  
(ζπκκεηνρά θαη επηηπρά πινπνέεζε Ϋξγσλ ηνπ 
έδηνπ ά κεγαιχηεξνπ κε ην πξνθεξπζζφκελν 
Ϋξγν –πξνυπνινγηζκνχ θιπ - Απνδεηθλχεηαη κε 
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο έξγσλ ή ζπκβάζεηο 
έξγνπ ή ΑΠΤ).)  

20% 

Aj5 

Ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ φπσο ΒηνγξαθηθΪ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ ΟκΪδα Ϋξγνπ, φπνπ ζα 
ιακβάλνληαη ππφςε: π.ρ. πηπρία (Γηδαθηνξηθφ, 
κεηαπηπρηαθφ θ.ιπ.), έηε εκπεηξίαο, ζπκκεηνρή ζε 
παξφκνηα έξγα ή πην ζχλζεηα θ.ιπ. 

40% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 

Καηά ην ζηάδην ηεο Αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ησλ πξνζθνξψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ 

παξαθάησ ηχπν: 

Tj = Aj1 + Aj2 + Aj3+ Aj4+ Aj5, φπνπ: 

 Tj : ε βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο j 

 Aj1,2,3,4,5: ε βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ 
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πγθξηηηθά Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 

Σν θφζηνο Οj θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο παξνρήο ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη θάζε άιιν θφζηνο, ην νπνίν νξίδεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά. 

Γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ρσξίο ΦΠΑ. 

Σειηθά Αμηνιφγεζε – ΚαηΪηαμε Πξνζθνξψλ 

Καηά ην ζηάδην ηεο Σειηθήο Αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ 

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

Fj = 0,85 * Tj / Tmax +0,15 * Omin/ Oj 

Όπνπ: 

 Fj: ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο j 

 Tj: ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ηεο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο j 

 Tmax: ε κέγηζηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 

Oj: ε ηηκή πξνζθνξάο ρσξίο ΦΠΑ γηα ηελ πξφηαζε j, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά ηνπ Τπνςεθίνπ 

 Omin: ε ειάρηζηε πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. ε 

πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, νη εηαηξείεο / θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα έρνπλ ηζνβαζκήζεη, ζα 

ελεκεξσζνχλ θαη ζα παξαζηνχλ δηα ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο θαη ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε 

ελψπηφλ ηνπο. Με ηε ρξήζε ηεο θιεξσηίδαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νλνκάησλ ησλ εηαηξηψλ ζε 

απηή.  

εκεέσζε: Δθπηψζεηο Ϊλσ ηνπ 15% ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 55 ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ, 

κπνξεέ λα θξηζνχλ αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελφ ηνπο θαη ζα δεηεζνχλ 

γξαπηψο δηεπθξηλέζεηο. ΔΪλ νη δηεπθξηλέζεηο θξηζνχλ κε επαξθεέο ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

επηθπιΪζζεηαη λα απνξξέςεη ηελ πξνζθνξΪ.  
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7. ΔΝΣΑΔΙ 

1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο Αλαδφρνπ ζε απηφλ θαη ηεο 

δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). 

Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε 

πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα 

νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

2. Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα σο εμήο: 

 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ 

φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηελ εμέηαζε ησλ Δλζηάζεσλ θαη 

θαιείηαη Δπηηξνπά ΔλζηΪζεσλ θαη ην νπνίν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ 

ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

 Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε Αλαδφρνπ ζην Γηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 

εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο 

έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. 

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, αιιά 

εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ην 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά ΔλζηΪζεσλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο. 

 Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε 

κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά ΔλζηΪζεσλ ε νπνία εθδίδεη 

ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

 Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο φζνλ 

αθνξά ζηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε γλψζε 

ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά ΔλζηΪζεσλ ε νπνία εθδίδεη 

ηε ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε 

ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο δε γίλνληαη δεθηέο. 

4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή κε θξνληίδα ηνπο. 

5. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο  κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32,33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα 

ππνβάιιεη γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα 

(30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ην αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηνπ 

θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 

6. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 

πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο 

εθαηφ (10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ 

νπνίνπ δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε 

ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη 

ζηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (παξάβνιν απφ θάζε αηηία). Με θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ηα χςε ησλ αλσηέξσ πνζψλ. 

8. ΑΚΤΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ο Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, εθφζνλ ζπληξέρεη κηα ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αθφινπζεο αηηίεο: 

 εάλ ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ θξηζεί αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ 

 εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή 

εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο 

απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ 

 εάλ ιήμεη ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ θαη δε δνζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο νη 

απαηηνχκελεο επεμεγήζεηο. 

ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ δε ζα έρνπλ δηθαίσκα 

απνδεκηψζεσο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 



ειίδα 27 απφ 30 

 

9. ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΟΘΔΣΧΝ Ή ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Γελ πξνβιέπεηαη ε παξνρή πξφζζεησλ ή λέσλ εξγαζηψλ ή παξνρήο άιισλ ππεξεζηψλ πέξαλ 

ησλ ξεηά πξναλαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

10. ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη παξαδίδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απφ ηνλ Αλάδνρν. Σα 

πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο ηελ 

θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ πιηθψλ, εληχπσλ θαη 

ειεθηξνληθψλ θαη ινηπψλ παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο δε κπνξεί λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ αλαιπηηθή αλαθνξά 

ηνπο ζα γίλεη ζηε ζχκβαζε θαη ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ Αλάδνρν. 

11. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν 

Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε 

γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη 

δηεζλνχο Σχπνπ) ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 Ο Αλάδνρνο δε δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν, ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη δε δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.  

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα 

εμνπζηνδνηεκέλα απ’ απηή πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά 

κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ’ 

απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε 

ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηνπ Αλαδφρνπ ή κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

12. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί βάζεη απηήο ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά / δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο κε απηή ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ππάγεηαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηνπ Ρεζχκλνπ. 

 



ειίδα 28 απφ 30 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Δθδφηεο:………………………  : 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ……………………  

 

Πξνο ηνλ «Π.Ο. ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ» 

Σδαλαθηαλά Μαξγαξηηψλ Μπινπνηάκνπ 

ηει. 2831055828 

 

Δγγχεζά καο ππ' αξηζκφλ………………………………… γηα ΔΤΡΧ δχν ρηιηΪδσλ 

ελληαθνζέσλ νγδφληα Ϋλα θαη ζαξΪληα ι (2.981,40 €) κε ΦΠΑ. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ΔΤΡΧ δχν ρηιηΪδσλ ελληαθνζέσλ νγδφληα Ϋλα θαη ζαξΪληα ι (2.981,40 €) κε ΦΠΑ 

ππέξ ηεο Δηαηξείαο ………………………………………………, νδφο ………………………………, 

αξηζκφο ………………………… (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ (1) 

…………………………, (2) ……………………………, θιπ. αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη 

σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 

έλσζεο εηαηξεηψλ), γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 29/11/2011 γηα 

ηελ εθπφλεζε ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο 2,3,4 «ΓΡΑΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ», «ΠΡΟΧΘΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» 

«ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» ηνπ έξγνπ «ΗΓΔΔ, ΔΡΓΑ & 

ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ & ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΣΟΠΗΑ 

ΚΡΖΣΖ & ΚΤΠΡΟΤ»  

 ζχκθσλα κε ηελ απφ 30-10-2013 Πξνθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή 

κε ηεο απαίηεζεο ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 



ειίδα 29 απφ 30 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 



ειίδα 30 απφ 30 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

 

Δθδφηεο:………………………  : 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ……………………  

 

Πξνο ηνλ ΠΟ ΣΟ ΠΗΣΗ ΣΧΝ ΚΟΤΡΖΣΧΝ 

Σδαλαθηαλά Μαξγαξηηψλ Μπινπνηάκνπ, Ρέζπκλν 

Σει 2831055828 

 

Δγγχεζά καο ππ' αξηζκφλ……………………… γηα ……… ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΧ (…………. €). 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο ………………………………………………, νδφο ………………………………, αξηζκφο 

………………………… (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ (1) 

…………………………, (2) ……………………………, θιπ. αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη 

σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 

έλσζεο εηαηξεηψλ), κέρξη ην πνζφλ ησλ .......................... (.......... €) ζην νπνίν θαη κφλν 

πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ παξαπάλσ αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ εγγπφκαζηε θαη ηελ 

νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη' απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηελ ζχκβαζε γηα ηα 

ΠαθΫηα Δξγαζέαο 2,3,4, «ΓΡΑΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ», 

«ΠΡΟΧΘΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» ηνπ έξγνπ «ΗΓΔΔ, ΔΡΓΑ & ΓΡΧΜΔΝΑ ΣΟ ΑΗΓΑΗΟ & ΣΖΝ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΣΟΠΗΑ ΚΡΖΣΖ & ΚΤΠΡΟΤ»  

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίνλ έρνπκε εγγπεζεί κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε 

δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβάιινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή 

κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε βάξνπο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο. 

 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ  γηα ηελ Σξάπεδά καο.  


