Αρ. ∆ιακήρυξης: 3/2016
ΕΡΓΟ: «Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών
υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, ∆ιάδοση,
∆ικτύωση,
Πληροφόρηση
και
∆ηµοσιότητα» των αποτελεσµάτων της
Πράξης
µε
τίτλο:
«Εφαρµογή
τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια του
∆ήµου Καρπενησίου», στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ΧΜ-ΕΟΧ /Θεµατική Περιοχή
«Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. µελέτης: 22/2016

ΧΡΗΣΗ: 2016
ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV: 80540000-1,

79342200-5,

79341400-0,

72413000-8

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

27.675,00 € (Με Φ.Π.Α. 24 %)
Συγχρηµατοδοτούµενο από τις χώρες ΕΟΧΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία)
κατά 85% και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσιών
Επενδύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κατά
15%

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
για το 3ο υποέργο
«Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση,
∆ιάδοση, ∆ικτύωση, Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα»
των αποτελεσµάτων της Πράξης µε τίτλο: «Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε
δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.675,00 €
Συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24 %

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Συγχρηµατοδοτούµενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κατά 15%.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ
Αναθέτουσα Αρχή: Ο ∆ήµος Καρπενησίου
∆ιεύθυνση: Ύδρας 6, Καρπενήσι
Υπεύθυνος Αναθέτουσας Αρχής: Παναγιώτης Καράµπελας (τηλ. επικοινωνίας: 2237350071, e-mail:
p.karampelas@0716.syzefxis.gov.gr

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός ακολουθεί την πρόχειρη διαδικασία (πρόχειρος δηµόσιος διαγωνισµός µε σφραγισµένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και τις
παρακάτω διατάξεις:
1. την 105/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρπενησίου στην οποία περιγράφεται
η διαδικασία προκήρυξης για την Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης» µε τίτλο: «Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά
κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου», στο πλαίσιο του προγράµµατος ΧΜ-ΕΟΧ», β) την
300/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία γίνεται η ψήφιση της πίστωσης του
υποέργου και την 301/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία γίνεται η κατάρτιση
των όρων της παρούσας διακήρυξης και γ) την 6/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την
οποία ορίζεται η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών υπηρεσιών,
2. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου, τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό
Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ 842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1251/11 της Επιτροπής
(ΣΣ ΝΕΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012 ) και ισχύει.
3. το ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις», µε τον οποίο θεσπίζεται υποχρέωση δηµοσίευσης των διακηρύξεων των
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού για διαγωνισµούς προµηθειών στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο.
4. το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
5. ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και
άλλες διατάξεις».
6. ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)»
7. το ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων»
8. την υπ’ αριθµ. 27319/18.7.2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 13 του ν. 2503/1997»
9. την υπ’ αριθ. Π1/3305/3.11.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρ.2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του ν. 2286/1995»
10. το ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
11. το ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
12. την υπ’ αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/B'/ 20.12.2012) Κ.Υ.Α. «Ρύθµιση των ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και ∆ιαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
13. τις κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑ∆ΗΣΥ που έχουν εκδοθεί έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
παρούσας, οι οποίες βρίσκονται αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής.
14. το ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» και το π.δ. 136/2011
«Καθορισµός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο».
15. το ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».
16. την Υπουργική Απόφαση Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
17. τη µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
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18.
19.
20.
21.

το νοµικό πλαίσιο που διέπει το Πρόγραµµα του ΕΟΧ.
τον N.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α΄/15-01-1980),
την αρ. ΥΠ.348/11-08-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ
σε δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου» στο Πρόγραµµα ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014 στη Θεµατική
Περιοχή «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραµµα GR-03.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο Εγκεκριµένης Πράξης (Τ∆ΕΠ) µε τίτλο «Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε
δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου» προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεµβάσεις Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (µε εκπόνηση µελέτης έργου και αντίστοιχη δηµοσίευση του για την ανάδειξη αναδόχου του έργου)
για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα δηµοτικά κτίρια του συγκροτήµατος 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
και 2ου Γυµνασίου. Βασικός στόχος της Πράξης είναι να ωριµάσουν, να σχεδιαστούν και να δροµολογηθούν, οι
κατάλληλες πιλοτικές εφαρµογές που θα συµβάλουν στη ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθµιση του
∆ήµου.
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη Συµβούλου για την υλοποίηση του σχεδίου επικοινωνιακής
στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για την σχεδιαζόµενη πράξη, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στο σχετικό
Τεχνικό ∆ελτίο Εγκεκριµένης Πράξης (Τ∆ΕΠ). Το πρόγραµµα προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 30-04-2017
ενώ τα έργα του Τ∆ΕΠ ενδέχεται να έχουν τελειώσει νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Το υποέργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσεων εκπαίδευσης ,διάδοσης,
δικτύωσης ,πληροφόρησης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης.
Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
o Σχεδιασµός και Παραγωγή Στατικού Πίνακα προβολής σε κατάλληλο σηµείο, στο χώρο του έργου,
o Σχεδιασµός και Παραγωγή Αφίσας προβολής του θέµατος,
o Σχεδιασµός και Παραγωγή 3πτυχου έντυπου προβολής,
o Σχεδιασµός και ∆ηµοσίευση Καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο,
o Παραγωγή και Αναµετάδοση Ραδιοφωνικών µηνυµάτων,
o Mini web site µε στοιχεία Multimedia κατάλληλο για προσθήκη σε υπάρχον site, µε δεδοµένα,
πληροφορίες, οδηγίες κλπ υλικά προβολής του έργου,
o Εφαρµογές (και απαιτούµενες παραλλαγές) φιλικά για χρήση από ΑΜΕΑ. Ενηµερωτικό έντυπο τετρασέλιδο
Α4 δηµοσιοποίησης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και προώθησης της στοχευµένης ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε γραφή Braille
Στο Παράρτηµα Ι περιγράφεται ο κατάλογος των παραδοτέων του έργου.
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνεται στα κτίρια ή στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ή του Αναδόχου,
κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η χρονική επιτρεπτή διάρκεια της σύµβασης της παραπάνω υπηρεσίας θα ισχύει µέχρι την καλή παραλαβή
των υποέργων του Τ∆ΕΠ και θα ακολουθεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης όλου του έργου έως την
ολοκλήρωση της Πράξης.
Η διάρκεια του έργου ορίζει ως έναρξη την υπογραφή της σύµβασης για την παροχή των υπηρεσιών της
παρούσας διακήρυξης. Η διάρκεια του έργου θα ακολουθεί το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται στο
σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης στο Πρόγραµµα «ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
(ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεµατική Περιοχή : GR03 –
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» και η λήξη του θα είναι 4 µήνες µετά ολοκλήρωση της πράξης (µε τυχόν
παρατάσεις) και την οριστική παραλαβή του έργου από τον φορέα διαχείρισης και πάντως όχι αργότερα από
την 30-04-2017 οπότε και ολοκληρώνεται το πρόγραµµα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου). Η παράδοση των παραδοτέων του έργου στο Φορέα θα πραγµατοποιηθεί
όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα των παρεχόµενων υπηρεσιών
του ενεργειακού συµβούλου στο οποίο αποτυπώνονται τα παραδοτέα επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ι της
παρούσας διακήρυξης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σταµατήσει η υλοποίηση του Υποέργου 1 [Εφαρµογή
τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου] τότε σταµατάει και η υλοποίηση των δράσεων
οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή και προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπό την παρούσα διακήρυξη «Υπηρεσίας» ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ (27.675,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
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24%. Η πράξη συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014 και 15% από εθνικούς πόρους,
σύµφωνα µε τους όρους και τις υποχρεώσεις του Συµφώνου και του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης,
όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ιαγωνισµός ακολουθεί την διαδικασία του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές
µε το Π.∆. 28/1980 και τον N.3463/2006 όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.

ΑΡΘΡΟ 7ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ακόλουθες
ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες.
(α) να είναι πιστοποιηµένοι κατά FSC. Όλο το έντυπο υλικό προβολής που θα παραχθεί, θα πρέπει να είναι
πιστοποιηµένο κατά FSC, να έχει δηλαδή παραχθεί από πιστοποιηµένη κατά FSC® εκτυπωτική µονάδα, η
οποία είναι µέλος της FSC® αλυσίδας επιτήρησης και για την παραγωγή του να έχει χρησιµοποιηθεί
αποκλειστικά και µόνο πιστοποιηµένο κατά FSC® χαρτί.
(β) να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείµενο του έργου
(γ) να έχουν υλοποιήσει ένα (1) τουλάχιστον έργο υποστήριξης φορέων σε θέµα ΕΞΕΝ και ΑΠΕ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισµοί
ή κοινοπραξίες, µε αποδεδειγµένη ικανότητα εκτέλεσης του έργου, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, που
είναι εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο
2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωµα συµµετοχής, υπό τις
κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις:
• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προµηθευτή στο κοινό σχήµα
καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο
υλοποίησης της σύµβασης
• Ότι όλα τα µέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της εγκατάστασης ή νόµιµης λειτουργίας τους στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προµηθευτών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της
προσφοράς τους. Σε περίπτωση ωστόσο που η σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία,
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την κατάρτιση συµβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο ρητά θα
δηλώνεται πλέον το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο µέρος του
δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό συµµετοχής τους
στα κέρδη και τις ζηµίες της δηµοπρατούµενης σύµβασης καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης.
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
i. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή ΟΤΑ
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους,
ii. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης η
οποία έχει ισχύ δεδικασµένου,
iii. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε
µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή,
iv. Όσοι τελούν υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, παύσης πληρωµών, πτώχευσης, εκκαθάρισης ή
λύσης ή υπό οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο νοµικό καθεστώς, συµπεριλαµβανοµένου του ανοίγµατος
διαδικασίας συνδιαλλαγής σύµφωνα µε τα άρθρα 99 επ. Ν 3588/2007,
v. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα
µε την Ελληνική νοµοθεσία,
vi. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών
σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία,

4

vii. Όσοι προσκοµίσουν ψευδείς δηλώσεις,
viii. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η
συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου.
Οι προσφορές:
Υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν την µονογραφή
του προσφέροντα κατά φύλλο,
Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα,
Είναι δακτυλογραφηµένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες
κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής
µηχανής και µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον
έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την
αποσφράγιση της προσφοράς,
Αφορούν ολόκληρο το έργο.
Επιπλέον Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των
όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς.
Εξάλλου, µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κτλ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 9ο ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή πύλη
www.eprocurement.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή συµπληρωµατικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς το
αργότερο δύο (2) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών.
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς πρέπει να παρέχονται το αργότερο έως και µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία που
έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις έντυπες προσφορές τους µαζί µε όλα τα κατά περίπτωση
«Έντυπα δικαιολογητικών συµµετοχής-ελάχιστες προϋποθέσεις», «Έντυπα τεχνικής προσφοράς»
και «Έντυπα οικονοµικής προσφοράς», µε οποιοδήποτε τρόπο (είτε δια της παρουσίας τους ενώπιον της
Επιτροπής είτε ταχυδροµικώς) αρκεί αυτές να περιέλθουν (µε δική τους ευθύνη) το αργότερο την ίδια ηµέρα
και ώρα δηµοπράτησης όταν την υποβάλλουν οι ίδιοι ή την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπράτησης όταν
υποβληθεί µε άλλο τρόπο, στην παρακάτω ∆ιεύθυνση :
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Υ∆ΡΑΣ 6, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. 22373-50071
Οι έντυπες προσφορές κατά την παραλαβή τους θα πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο θα σηµειώνεται ο
αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. Προσφορές που θα υποβληθούν
εκπρόθεσµα, δε λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές υποβάλλονται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, την 16η
Αυγούστου 2016 και ώρα έναρξης υποβολής την 10:30 π.µ. και ώρα λήξης υποβολής την
11:00 π.µ. στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Ύδρας 6- 36100-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ). Αν για
οποιοδήποτε λόγω ο διαγωνισµός δεν διενεργηθεί την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία,
τότε θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία
θα γνωστοποιηθεί µε FAX πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους
έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (11:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί
και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες
µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν
ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη
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µπορούν να δίδονται µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν
προσµετράται).
Οι προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν
παραλαµβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν
από την ώρα λήξης της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για ενενήντα (90) ηµέρες
από την επόµενη της ηµέρας καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες διαγωνιζόµενους, αν αποδέχονται την παράταση για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (όχι άνω των σαράντα πέντε ηµερών). Οι συµµετέχοντες οφείλουν να
απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την
παράταση και δεν συµµετέχουν πλέον στον διαγωνισµό.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της
ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
∆εν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα
από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα, πέραν των άλλων, σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για
κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αµοιβής, το αναλογούν ποσό ΦΠΑ και το
συνολικό κόστος (καθαρή αµοιβή πλέον ΦΠΑ).
Η σύγκριση γίνεται σε τιµές (€) χωρίς την επιβάρυνση ΦΠΑ (καθαρό ποσό).
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος της «Υπηρεσίας».

ΑΡΘΡΟ 13ο ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Τα τιµολόγια του Αναδόχου για τις αµοιβές του θα είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αµοιβών του
θα γίνεται σε Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά στο διαγωνισµό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από εγγυητική επιστολή
συµµετοχής ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ήτοι τετρακόσια σαράντα έξι
ευρώ και πενήντα λεπτά (446,50 €).
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καθώς και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (όπως ρητά αναφέρεται
στο άρθρο 20 της παρούσης) εκδίδεται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί
νόµιµα στην Ελλάδα και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (Παράρτηµα ΙΙΙ, Α1):
• Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: ∆ήµος Καρπενησίου
• Η ηµεροµηνία έκδοσης.
• Ο εκδότης.
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
• Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του ∆ιαγωνιζοµένου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Ο τίτλος του έργου, για το οποίο δίδεται η εγγύηση.
Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει ρητά να αναφέρεται:
Ότι η εγγύηση έχει χρονική ισχύ ενενήντα (90) τουλάχιστον ηµέρες µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της
προσφοράς, ή είναι αόριστης διάρκειας.
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως.
Ότι το ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή
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ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, εντός τριών (3) ηµερών από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Η εγγύηση συµµετοχής του διαγωνιζοµένου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος επιστρέφεται εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές
επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων διαγωνιζοµένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ηµερών
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του έργου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύµβασης ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε
άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου
Καρπενησίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους
δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη ελληνική µετάφραση. Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόµενου καθώς
επίσης και τις ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Επιλογή Αναδόχου για την «Υπηρεσία»: «Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών για την
Εκπαίδευση, ∆ιάδοση, ∆ικτύωση και ∆ηµοσιότητα των αποτελεσµάτων της Πράξης µε τίτλο:
«Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου», στο πλαίσιο του
προγράµµατος ΧΜ-ΕΟΧ»,
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3/2016
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 16 Αυγούστου 2016
Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να
αναφέρεται το φυσικό πρόσωπο, η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία που υποβάλλει την προσφορά.
Στην επιστολή αυτή συµπεριλαµβάνονται Στοιχεία του προσφέροντος (επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, όνοµα αρµοδίου
προσώπου για την προσφορά). Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών η Κ/Ξ που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης
ή Κ/Ξ στο διαγωνισµό.
Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τρεις επιµέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους µε
τα αντίστοιχα αντίτυπα:
1. Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).
2. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου
και επιπλέον πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).
3. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα.
Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η αρµόδια
Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των Προσφορών, προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις
τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι
προϋπήρχαν του κλεισίµατος του διαγωνισµού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Πάντως, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ή διευκρίνιση
υπαρχόντων δικαιολογητικών, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση που τα
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκοµισθούν µέσα στην παραπάνω προθεσµία, η
προσφορά απορρίπτεται.
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:
1) Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας ή απόφαση του νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε διαγωνιζόµενου µε την οποία:
Εγκρίνεται η συµµετοχή του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε ένωση µε άλλους.
Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπός του µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον Υποψήφιο την
Προσφορά και όλα τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νοµικό
πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος
απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις (ΦΕΚ
κ.λπ.).
Σε περίπτωση ένωσης απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή
οργάνου κάθε µέλους της ένωσης µε την οποία:
Εγκρίνεται η από κοινού µε τα άλλα µέλη της ένωσης (που αναφέρονται όλοι ρητά) συµµετοχή στο
διαγωνισµό και εκτέλεση της Σύµβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο, το ποσοστό
συµµετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος
κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία,
εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.
Συνοµολογείται ρητά ότι έκαστο µέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και κάθε
τρίτου απεριόριστα, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο για την υλοποίηση του Έργου.
Παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου.
Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης. O παραπάνω εταίρος έχει την
ευθύνη για τον συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της ένωσης.
Ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον υποψήφιο
την προσφορά και όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και εκπροσωπεί την ένωση και τα µέλη της
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση που ο συµµετέχων είναι κοινοπραξία προσώπων, προσκοµίζεται το ιδιωτικό
συµφωνητικό (κοινοπρακτικό).
Τα ακόλουθα έγγραφα για κάθε έναν από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό:
2)

Επικαιροποιηµένο αντίγραφο καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου, που να αποδεικνύει τη
σύσταση του νοµικού προσώπου του διαγωνιζόµενου και τυχόν τροποποιήσεις του, µαζί µε τα αντίστοιχα
ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Επιτρέπεται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου
κωδικοποιηµένου καταστατικού και οι τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, µαζί µε τα αντίστοιχα
ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται ή οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο
αντικείµενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή).
3) Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα
δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται.
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) ο προσφέρων:
δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού η οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
δεν έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική
του διαγωγή,
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δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από
την Αναθέτουσα Αρχή,
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλιση,
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών,
δεν είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής πληροφοριών,
δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης,
δεν έχει απολέσει το δικαίωµα να συµµετέχει σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης
δηµόσιας υπηρεσίας ή ΝΠ∆∆ ή φορέα του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις
συµβατικές του υποχρεώσεις,
β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε
γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα,
γ) η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου,
δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
ε) σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος του έργου, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της σύµβασης,
εντός προθεσµίας 10 (δέκα) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική ανακοίνωση της Αναθέτουσας
Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά νοµιµότητας ανάθεσης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 20
της παρούσας.
5) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής όπως αναφέρεται στην αρχή του άρθρου 14.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα:
1. Καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα της σύνθεσης της Οµάδας υλοποίησης Έργου (Υπεύθυνος
έργου & οµάδα έργου).
προφίλ της επιχείρησης µε περιγραφή των δραστηριοτήτων της, των οικονοµικών της
στοιχείων και παρουσίαση επιτευγµάτων της (π.χ. διακρίσεων, κατάλογο διατιθέµενου
εξοπλισµού, κλπ.)
Πιστοποίηση της εταιρίας κατά FSC Όλο το έντυπο υλικό προβολής που θα παραχθεί, θα
πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά FSC, να έχει δηλαδή παραχθεί από πιστοποιηµένη κατά FSC®
εκτυπωτική µονάδα, η οποία είναι µέλος της FSC® αλυσίδας επιτήρησης και για την παραγωγή
του να έχει χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο πιστοποιηµένο κατά FSC® χαρτί
κατάλογο συναφών έργων της – έντυπα και υλικό
Αναλυτική περιγραφή της δοµής – οργάνωσης της οµάδας στελεχών που θα εµπλακούν στην
παροχή υπηρεσίας,
Κατάλογο στελεχών τα οποία προτείνονται για τη στελέχωση της οµάδας εργασίας και το ρόλο
του κάθε στελέχους στην Οµάδα εργασίας,
Βιογραφικά σηµειώµατα των προτεινόµενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η εξειδίκευση
και η απαιτούµενη εµπειρία από παρόµοιας φύσης έργα, που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση
της εργασίας,
Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά το Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η
χρονική διάρκεια της εµπειρίας. Για εµπειρία σε δηµόσιο τοµέα µπορεί εναλλακτικά να
προσκοµιστεί σχετική βεβαίωση του φορέα του ∆ηµόσιου τοµέα,
Πίνακα µε συµπληρωµένα τα πεδία: Ονοµατεπώνυµο στελέχους, Εταιρεία, Θέση στην Οµάδα
εργασίας, Αρµοδιότητες, Απασχόληση σε ανθρωποµήνες.
2. Περιγραφή µεθοδολογικής προσέγγισης της υλοποίησης των παραδοτέων
Τη µεθοδολογία εκτέλεσης του Έργου (τεχνικές, εργαλεία),
Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του Έργου
∆ιάρθρωση Πακέτων Εργασίας - Παραδοτέων
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
αναφερόµενη στο σύνολο της «Υπηρεσίας» και το ποσοστό έκπτωσης.
Το ποσό πλέον Φ.Π.Α. καθώς και το συνολικό ποσό, αναγράφονται ολογράφως
διαφωνίας µεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθµητικώς, θεωρείται
ποσό ολογράφως.
Απαγορεύεται µε ποινή αποκλεισµού η οικονοµική προσφορά για τµήµα
διαφορετική σε ποσοστό έκπτωση ανά φάση της «Υπηρεσίας».

ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου
και αριθµητικά. Σε περίπτωση
ως προσφορά το αναφερθέν
της «Υπηρεσίας», όπως και
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ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που συνεδριάζει δηµόσια µέχρι την οριζόµενη
ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 10 της παρούσας.
Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφ’ όσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόµενο νόµιµη επίδοση της
προσφοράς του, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, ο ίδιος αύξων αριθµός. Όταν περάσει η ώρα που
αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται τούτο στα
πρακτικά απαγορευµένης για οποιονδήποτε λόγο της αποδοχής µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή
ακυρότητας του διαγωνισµού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως της
αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση αρχίζει από την
επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφεται στους
υποφακέλους Α, Β και Γ ο αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου.
Οι υποφάκελοι Β και Γ που έχουν την τεχνική και την οικονοµική προσφορά παραµένουν σφραγισµένοι.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του
διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται µυστική.
Η επιτροπή µυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για τους
αποκλεισθέντες.
Στη συνέχεια, σε δηµόσια συνεδρίαση ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του
αποκλεισµού τους. Σε περίπτωση που απορριφθούν συµµετέχοντες, δεν αποσφραγίζονται οι οικείοι
υποφάκελοι «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», αλλά επιστρέφονται αυτούσιοι µετά την
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων στους διαγωνιζόµενους, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
απαράδεκτες.
Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τους υποφακέλους Β κατά σειρά
επιδόσεως και αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτούς. Οι πράξεις της αρίθµησης
και µονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε µέλος της Επιτροπής. Ακολουθεί η εξέταση, η
αξιολόγηση του περιεχοµένου του Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» σε κλειστή συνεδρίαση, καθώς και η
βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην
παρούσα.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα απαραίτητα προσόντα (όπως αποδεικνύεται από τα πτυχία και τα
βιογραφικά σηµειώµατα) του άρθρου 7 της παρούσης, οι υποψήφιοι δεν συµµετέχουν στην µετέπειτα
διαδικασία βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών και αποκλείονται από τον διαγωνισµό.
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών συντάσσεται από την Επιτροπή Πίνακας Βαθµολογίας των
διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται και οι
διαγωνιζόµενοι, οι προσφορές των οποίων δεν ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις και όρους των
τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και οι λόγοι αποκλεισµού τους. Σε περίπτωση που απορριφθούν
συµµετέχοντες, δεν αποσφραγίζονται οι οικείοι Φάκελοι «Οικονοµική Προσφορά», αλλά επιστρέφονται
αυτούσιοι µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων στους διαγωνιζόµενους, των οποίων οι τεχνικές προσφορές
κρίθηκαν απαράδεκτες.
Στη συνέχεια, η αρµόδια Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση για την
αποσφράγιση του Φακέλου της Οικονοµικής Προσφοράς, Οι υποψήφιοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να είναι
παρόντες δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς
τους.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει δηµόσια τον Φάκελο «Οικονοµική Προσφορά»,
αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της αρίθµησης και µονογραφής
αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε µέλος της Επιτροπής.
Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχοµένου του Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», σε κλειστή
συνεδρίαση. Στη συνέχεια γίνεται ο συσχετισµός τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε τα
κριτήρια και τους συντελεστές που καθορίζονται στη προκήρυξη και συντάσσεται ο τελικός Πίνακας
Βαθµολογίας των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Ο τελικός Πίνακας Βαθµολογίας
δηµοσιεύεται δια αναρτήσεως στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους.

ΑΡΘΡΟ 17ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους
όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε
ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους για οποιοδήποτε
λόγο, η αρµόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη.
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ΑΡΘΡΟ 18ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
18.1 Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς - Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στην βαθµολόγηση επιµέρους κριτηρίων
µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.
Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγµατοποιείται, µε την χρήση κριτηρίων και σταθµισµένης βαθµολογίας.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.
Ο βαθµός κάθε κριτηρίου είναι ακέραιος και έχει ελάχιστη τιµή το µηδέν (0) και ανώτερη το δέκα (10). Οι
βαθµοί που µπορεί να πάρει κάθε κριτήριο είναι οι ακόλουθοι:
0 : όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι µη ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο,
1-4: όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο,
5-8: όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο,
9-10: όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο.
Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:
– µη ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις
ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το
Έργο,
– ελλιπής, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές
και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου,
– ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου,
– εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και
τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιµες για το
Έργο.
Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισµούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο παραλείπεται όταν έχει τιµές 0, 1, 2, 3, 4, στρογγυλοποιείται δε προς τα άνω όταν έχει τιµές
5, 6, 7, 8, 9.
Τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
Α/Α
ΟΜΑ∆ΑΣ
Α
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Β
Β.1
Β.2

ΕΙ∆ΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Οµάδα Α: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του Έργου
Μεθοδολογία εκτέλεσης του Έργου
∆ιάρθρωση Πακέτων Εργασίας - Παραδοτέων
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
Οµάδα Β. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ (Υπεύθυνος έργου & οµάδα έργου)
∆οµή και οργάνωση της Οµάδας Έργου
Λειτουργία της Οµάδας Έργου. Σαφής επιµερισµός των
αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των στελεχών της Οµάδας, σε σχέση
µε τις απαιτήσεις του έργου
Σύνολο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
60%
20%
20%
10%
10%
40%
20%

20%
100%

Με βάση τα ανωτέρω, η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς Β.T.Π., υπολογίζεται ως εξής:
Β.Τ.Π. = ∑ Βi x σi
όπου: Βi : η βαθµολογία για το κριτήριο i και σi : o συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο i
Οι διαγωνιζόµενοι που θα συγκεντρώσουν συνολική βαθµολογία µικρότερη του 65% της απολύτου µέγιστης
βαθµολογίας (10) αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού και το άνοιγµα της οικονοµικής
προσφοράς των. Επίσης αποκλείονται και όσοι διαγωνιζόµενοι συγκεντρώσουν κάτω από το 65% της
απόλυτης βαθµολογίας του κριτηρίου κάποιου από τα κριτήρια.
Η βαθµολογία κάθε διαγωνιζόµενου, που δεν αποκλείστηκε σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια, υπολογίζεται
µε τον τύπο:
Β.Τ.Π., Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόµενου
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Τ.Β. (Τελικός Βαθµός) = Β.Τ.Π. του ∆ιαγωνιζοµένου / Μέγιστος Β.Τ.Π. µεταξύ των ∆ιαγωνιζοµένων.
Με βάση τις τιµές Τ.Β. συντάσσεται ο σχετικός πίνακας κατάταξης των ∆ιαγωνιζόµενων µε βάση την τεχνική
τους προσφορά.
18.2. Τελική Αξιολόγηση
Η τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων, γίνεται µε βάση την συµφερότερη προσφορά που θα προκύψει από
την σύνθεση του Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς (Β.Τ.Π.) και της Οικονοµικής Προσφοράς (Ο.Π.) των
συµµετεχόντων στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και ανοίγµατος οικονοµικής προσφοράς, µε συντελεστή
βαρύτητας για την τεχνική προσφορά 85% και για την οικονοµική προσφορά 15%.
Ο συνολικός βαθµός (Σ.Β.) κάθε διαγωνιζοµένου, υπολογίζεται από τον τύπο:
Σ.Β. = (Τ.Β.) x 0,85 + (Ο.Β). x 0,15 όπου :
Τ.Β.= (Β.Τ.Π. του ∆ιαγωνιζοµένου) / (Μέγιστος Β.Τ.Π. µεταξύ των ∆ιαγωνιζοµένων) και
Ο.Β.= (Μικρότερη Οικονοµική Προσφορά µεταξύ των ∆ιαγωνιζοµένων) / (Οικονοµική Προσφορά
∆ιαγωνιζοµένου).
Με βάση την παραπάνω βαθµολογία οι ∆ιαγωνιζόµενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά
Συνολικού βαθµού. Τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται µέχρι και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και ο προτεινόµενος από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών ως ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ του διαγωνισµού, που είναι ο ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε τον υψηλότερο Σ.Β.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ανάδοχος του έργου κηρύσσεται αυτός που προκύπτει από τους πίνακες της επιτροπής αξιολόγησης ότι έχει
την συµφερότερη προσφορά, δηλαδή το µεγαλύτερο Σ.Β. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από
την Οικονοµική Επιτροπή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
Οι προσφέροντες µπορούν να υποβάλλουν εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεις ως εξής:
• κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση
της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Η απόφαση περί
αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
• Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών ή της συµµετοχής υποψήφιου Ανάδοχου στο διαγωνισµό, κατά τη
διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και µέχρι 5 (πέντε) ηµέρες από την ηµέρα που έλαβε γνώση
των αποτελεσµάτων ο διαγωνιζόµενος. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά.. Η ένσταση κατά της συµµετοχής Υποψήφιου Ανάδοχου στο
διαγωνισµό κοινοποιείται εντός 2 (δύο) ηµερών από την υποβολή της υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο
σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
• κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων από την
Αναθέτουσα Αρχή. Επί της ένστασης αποφασίζει η Επιτροπή Αξιολόγησης, το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσµία
των δέκα (10) ηµερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 20ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Στον υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σχετική ανακοίνωση µε επιστολή
ή τηλεοµοιοτυπία µε συνηµµένη την απόφαση κατακύρωσης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω
σχετικής ανακοίνωσης να προσκοµίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
I. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελµα του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ανωτέρω ανακοίνωσης.
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II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
III. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
IV. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω ανακοίνωσης είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
V. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω ανακοίνωσης είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης.
VI. Προκειµένου περί Νοµικού Προσώπου το επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού ίδρυσης µε όλες τις
ενδεχόµενες τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης (όπου αυτό προβλέπεται).
VII. Πρακτικό του οργάνου της διοίκησης του νοµικού προσώπου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δηµοσίευσης (όπου αυτό προβλέπεται).
VIII. Προκειµένου περί Ανώνυµης Εταιρείας, το ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί εκλογής
του εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τον χρόνο σύναψης της σύµβασης.
IX. Αντίγραφο ποινικού µητρώου του προσφέροντα ή του/των νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων του έκδοσης
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ανακοίνωσης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά ή κάποιο
από αυτά δεν είναι νόµιµα επικυρωµένο ή µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα, η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωµα να συνάψει σύµβαση µε τον αµέσως επόµενο καταταχθέντα υποψήφιο Ανάδοχο, εφόσον
αυτός πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
αµέσως επόµενο καταταχθέντα υποψήφιο και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν
προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην
ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου,
θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της
παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων
παραδροµών.
Επισηµαίνεται, το αντικείµενο της σύµβασης θα παραµείνει αναλλοίωτο, σε σχέση µε την
προσφορά του αναδόχου και σύµφωνο µε τα συµβατικά τεύχη και την Απόφαση Ένταξης.
Επιπλέον, τυχόν τροποποιήσεις της σύµβασης δεν θα αλλοιώσουν το προκηρυσόµενο
αντικείµενο.
Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου και σε χρόνο όχι µικρότερο των
πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας: εγγύηση καλής εκτέλεσης (Παράρτηµα ΙΙΙ, Α2),
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισµού. Εάν δεν προσέλθει µέσα σε
αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης,
εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου Καρπενησίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωµα:
o να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού,
o να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των προδιαγραφών της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς,
o να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των Άρθρων 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 22ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου είτε από τον Ανάδοχο, είτε από τις συµπράττουσες
εταιρείες σε περίπτωση ένωσης προσώπων, είτε από τρίτους για λογαριασµό του Αναδόχου ή της ένωσης
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προσώπων, θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για την µε
οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και εκµετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς
στην Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτουµένου επί του παραπάνω δικαιώµατος.

ΑΡΘΡΟ 23ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Οι όροι πληρωµής θα καθορισθούν στην Σύµβαση.
Τα παραδοτέα του Τεχνικού Συµβούλου προς τον Εργοδότη, περιγράφονται ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

7

Περιγραφή
Στατικός Πίνακας προβολής σε κατάλληλο σηµείο, στο χώρο του
έργου
Αφίσα προβολής του θέµατος
3πτυχο έντυπο προβολής
Σχεδιασµός και ∆ηµοσίευση Καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο
Παραγωγή και Αναµετάδοση Ραδιοφωνικών µηνυµάτων
Mini web site που θα ακολουθεί το πρότυπο προσβασιµότητας για
ΑµΕΑ, WCAG 2.0, µε στοιχεία Multimedia κατάλληλο για προσθήκη
σε υπάρχον site, µε δεδοµένα, πληροφορίες, οδηγίες κλπ υλικά
προβολής του έργου
Ενηµερωτικό έντυπο τετρασέλιδο Α4 δηµοσιοποίησης των
υλοποιούµενων παρεµβάσεων και προώθησης της στοχευµένης
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε γραφή
Braille

% επί του συνολικού
κόστους/ αµοιβής
20%
10%
10%
10%
10%
20%

20%

Ο ανάδοχος εκτός από την παράδοση των παραπάνω τελικών προϊόντων, υποχρεούται να παραδώσει σε
επεξεργάσιµη µορφή και το template αυτών.
Με την ολοκλήρωση των εκάστοτε παραδοτέων της «Υπηρεσίας», συντάσσεται, από την αρµοδίως οριζόµενη
επιτροπή, πρακτικό οριστικής παραλαβής, πιστοποιούνται οι υπηρεσίες του Αναδόχου και εξοφλείται το ποσό
της αµοιβής των παραδοτέων που υλοποιήθηκαν σύµφωνα και µε τους όρους της σύµβασης.
Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή.
Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως αυτής τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού αρχικού και
ενδεχόµενα επαναληπτικού, και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον
ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά το έργο.

ΑΡΘΡΟ 24ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ υποχρεούται στην παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση της
Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ,
υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως
προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς
αποκατάσταση της.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται
µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να
τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 26ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Ο ανάδοχος µετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση, να
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το
οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην προσφορά του.
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Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους, η
εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο µε σκοπό την πλήρη
υλοποίηση του έργου, µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος.
Επίσης διευκρινίζεται ότι τυχόν επιλογή τέτοιας διαδικασίας χρήσης υπεργολαβίας, πρέπει να διέπεται από το
σχετικό θεσµικό πλαίσιο επιλογής αναδόχων στο πλαίσιο του προγράµµατος ΧΜ-ΕΟΧ.

ΑΡΘΡΟ 27ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιασδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το
σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεσή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 280 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος της «Υπηρεσίας» και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά που
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύµβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια
Καρπενησίου, εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο µέρη, να προβλεφθεί στη
σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την
ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 29ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην
παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς, τους όρους της προσφοράς του καθώς και τις υποχρεώσεις της
σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν
κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία γι’ αυτές.
Σε περίπτωση υπέρβασης του προσφεροµένου/συµφωνηµένου χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών µε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, τότε αυτός υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, ίσης µε το 2 % του
συνολικού καθαρού συµβατικού τιµήµατος για κάθε ηµέρα υπέρβασης και έως τις τριάντα ηµερολογιακές
ηµέρες. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τις ρήτρες σε µορφή παρακράτησης από
πληρωµές.
Καθυστέρηση που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες θεωρείται ασυνέπεια στην εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και επιφέρει την καταγγελία της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε προηγούµενη γραπτή ειδοποίηση, σε
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος
δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης, παρά µόνο την αµοιβή του για το τµήµα εκείνο των υπηρεσιών
που θα έχουν παρασχεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και µόνο για το µέχρι τη
γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύµβασης χρονικό διάστηµα.

ΑΡΘΡΟ 30ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ρητά προβλέπεται ότι τα µέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την παράλειψη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, εφόσον η καθυστέρηση ή µη εκπλήρωση οφείλεται
σε γεγονός ανωτέρας βίας πλήρως αποδεδειγµένο µε επίσηµα έγγραφα.
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία του πληττοµένου
Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως η εµπλοκή της χώρας σε πόλεµο, η γενική ή
µερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός µη δυνάµενο να προβλεφθεί, δυνάµενο όµως να δηµιουργήσει
αντικειµενική αδυναµία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη
Σύµβαση.
Εµφανιζοµένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόµενο Μέρος
υποχρεούται, εντός πέντε (5) ηµερών από της εµφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο
άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν
την υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των ζηµιών που ήθελαν
προκύψει και να πραγµατοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση
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τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες
εναλλακτικές µεθόδους για την επίτευξη ισοδύναµων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαµβάνεται στο χρόνο
εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων των µερών. Σε κάθε περίπτωση
παρέχεται το δικαίωµα στο άλλο µέρος µετά παρέλευση ενενήντα (90) ηµερών από της επελεύσεως του
γεγονότος της ανωτέρας βίας να καταγγείλει και να λύσει την παρούσα άνευ ουδεµίας υποχρέωσης
καταβολής οιουδήποτε ποσού. Τυχόν καταβληθέντα ποσά στην παραπάνω περίπτωση λύσης του
συµφωνητικού επιστρέφονται κατά το µέρος που δεν αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες µέχρι της
καταγγελίας υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 31ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση
τους από τον Ανάδοχο συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από τον Αναθέτοντα.
Συµφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης σύµβασης θα γίνεται
µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσης σύµβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα του συνόλου της
σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 32ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, για τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ηµερολογιακές ηµέρες σύµφωνα µε την Υ.Α. του Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) 14053/ΕΥΣ1749/273-2008, και περίληψή της θα δηµοσιευτεί σε µία τοπική εφηµερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
διεξαγωγή του διαγωνισµού, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι.
Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον Πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και στο «∆ιαύγεια».

Καρπενήσι, 1 Ιουλίου 2016

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου

Σουλιώτης Νικόλαος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτηµα Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / Κατάλογος Παραδοτέων

Α/Α

Τεχνικές προδιαγραφές

Ποσότητα

1

Στατικός Πίνακας προβολής σε κατάλληλο
σηµείο, στο χώρο του έργου. ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Πανελ λαµαρίνας 1,5mΧ2,5m
µε εκτύπωση σε αυτοκόλλητοPVC και
πλαστικοποίηση(Μεταφορά-ΤοποθέτησηΑνάρτηση)
Αφίσα προβολής του θέµατος σε πιστοποιηµένο
κατά FSC® χαρτί 70cmχ100cm
3πτυχο έντυπο προβολής κλειστό 21Χ10 σε
πιστοποιηµένο κατά FSC® χαρτί
Σχεδιασµός και ∆ηµοσίευση Καταχωρήσεων σε 2
τοπικά έντυπα. 8 εµφανίσεις: 2 ηµισέλιδες και 2
ολοσέλιδες
Παραγωγή (∆ηµιουργία σποτ, κείµενο,
ραδιοσκηνοθεσία, σπικαζ) και Αναµετάδοση
Ραδιοφωνικών µηνυµάτων (120-150) σε 2
σταθµούς για προβολή 1 µήνα
Mini web site που θα ακολουθεί το πρότυπο
προσβασιµότητας για ΑµΕΑ, WCAG 2.0, µε
στοιχεία Multimedia κατάλληλο για προσθήκη σε
υπάρχον site, µε δεδοµένα, πληροφορίες,
οδηγίες κλπ υλικά προβολής του έργου
Ενηµερωτικό έντυπο τετρασέλιδο Α4
δηµοσιοποίησης των υλοποιούµενων
παρεµβάσεων και προώθησης της στοχευµένης
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής
κοινωνίας σε γραφή Braille

2

Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα
(µήνες από έναρξη έργου)
1

100

2

1.000

2

2

3

1

3

1

4

1.000

6

2
3
4

5

6

7

Τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής σελίδας Εξοικονόµησης Ενέργειας
Πρόκειται για σελίδα πληροφόρησης, στο site του ∆ήµου, για τη συνεχή ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας για
την υλοποίηση, εξέλιξη, τους στόχους, τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων στο πλαίσιο του παρόντος έργου,
επικοινωνία µε µετρητικό εξοπλισµό και συνεχής απεικόνιση των µετρούµενων µεγεθών.
Η διαχείριση του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης θα γίνεται µέσα από τη χρήση κατάλληλου
συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System – CMS) το οποίο θα είναι ενσωµατωµένο
στη διαδικτυακή πύλη.
Ο διαχειριστής του ιστοτόπου του ∆ήµου θα παράσχει εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στον ανάδοχο για την
διαχείριση της συγκεκριµένης σελίδας.
Η «πλατφόρµα» µε βάση την οποίαν θα υλοποιηθεί ο δικτυακός τόπος πρέπει να είναι «ανοιχτού κώδικα»,
όπως επίσης και τα συνθετικά του (database κλπ.)
Η µορφοποίηση του περιεχοµένου θα υποστηρίζει διευρυµένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, video, πινάκων
κλπ).
Θα είναι δυνατός ο καθορισµός κύκλου ζωής (life cycle) του περιεχοµένου (ηµ/νία δηµοσίευσης και διάρκεια
δηµοσίευσης άρθρου, µετά την πάροδο της οποίας το άρθρο αυτόµατα δεν θα παρουσιάζεται πλέον στους
χρήστες).
Η σελίδα θα ανήκει και θα φιλοξενείται όπου και ο ιστότοπος του ∆ήµου.
Περιεχόµενα του ιστοτόπου
Στον ιστότοπο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται:
 Περιγραφή του έργου και του προγράµµατος
 Μήνυµα του Έργου
 Νέα που σχετίζονται µε τις παρεµβάσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
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Θεµατική Περιοχή : GR03 – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας»
 Παρουσίαση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων υλοποίησης των παρεµβάσεων του έργου
 Συνεχής απεικόνιση των µετρούµενων µεγεθών στο site του δήµου. Ειδικότερα στο site του δηµου και σε
διακριτό link, θα πρέπει να γίνεται παρουσίαση στατιστικών µεγεθών (σε επίπεδο ηµέρας, µήνα και έτους)
για την παραγωγή ανανεώσιµης θερµικής ενέργειας ανά ηλιακό σύστηµα και ανά νοσοκοµείο, την
παραγωγή ψυκτικής ενέργειας από την παραγόµενη ανανεώσιµη θερµική ενέργεια ανά ψύκτη
απορρόφησης, την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας καθώς επίσης και την µείωση παραγωγής CO2 η
οποία επιτυγχάνεται, συγκρινόµενη µε την υφιστάµενη συµβατική εγκατάσταση παραγωγής θερµικής
ενέργειας (diesel) & ψυκτικής ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια).
 Ηλεκτρονική διάθεση παραγόµενου εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού υλικού.
 Links σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας
 Φωτογραφικό αρχείο µε υλικό από τις παρεµβάσεις (πριν και µετά)
∆ιαχείριση -Τεχνική υποστήριξη
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηµιουργήσει, αναπτύξει το περιεχόµενο του ιστοτόπου και να τον διαχειριστεί
µέχρι τη λήξη του έργου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της τεχνικής υποστήριξης και απρόσκοπτης
λειτουργίας του ιστοτόπου µέχρι 31/12/2017.
Τεχνολογία υλοποίησης
Ο δικτυακός τόπος θα είναι δυναµικός και θα ανανεώνεται ενηµερώνοντας τη βάση δεδοµένων πάνω στην
οποία βασίζεται. Για το λόγο αυτό στις υποχρεώσεις του αναδόχου εµπίπτει και η δηµιουργία ενός εργαλείου
δυναµικής διαχείρισης της βάσης δεδοµένων απλού και φιλικού προς τον χρήστη.

18

Παράρτηµα ΙΙ: Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 22/2016
ΕΡΓΟ: «Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών
υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, ∆ιάδοση,
∆ικτύωση,
Πληροφόρηση
και
∆ηµοσιότητα» των αποτελεσµάτων της
Πράξης
µε
τίτλο:
«Εφαρµογή
τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια του
∆ήµου Καρπενησίου», στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ΧΜ-ΕΟΧ /Θεµατική Περιοχή
«Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΗ: 2016
ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV: 80540000-1,

79342200-5,

79341400-0,

72413000-8

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

27.675,00 € (Με Φ.Π.Α. 24 %)
Συγχρηµατοδοτούµενο από τις χώρες ΕΟΧΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία)
κατά 85% και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσιών
Επενδύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κατά
15%

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της εταιρείας ή σύµπραξης εταιρειών ή σύµπραξης ιδιωτών ή ένωσης ή του:
..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
µε έδρα τ………………………………………… οδός ………………………………………………………………. αρ.………… Τ.Κ.
….………………… Τηλ. …………………………….Fax…………………………

Προς:
∆ήµο Καρπενησίου
Την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω υπηρεσίας:
Αφού έλαβα γνώση της προκήρυξης του Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού της παροχής υπηρεσίας που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των λοιπών τευχών της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της
υπηρεσίας µε το ακόλουθο ποσό συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.

Συνολική δαπάνη _____________________€,

ήτοι ποσοστό έκπτωσης __________________%

Ολογράφως: ________________________________________________________________

…………………………
(Τόπος και ηµεροµηνία)
Ο Προσφέρων

(Ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα υπογραφόντων)

Αύξων Αριθµός Χορήγησης Τευχών:
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Παράρτηµα ΙΙΙ: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
Α1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον ∆ήµο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
–…, …, ΤΚ … , …
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση φυσικών ή νοµικών προσώπων: ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υποψηφίων:
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της
(συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον
τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν
περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση φυσικών ή νοµικών προσώπων: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) µήνες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς ή αορίστου χρόνου).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν εκδοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
Με τιµή

(Τράπεζα, κατάστηµα)
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Α2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον ∆ΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
–…, …, ΤΚ …, …
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση φυσικών ή νοµικών προσώπων: ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υποψηφίων:
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό...................
που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε
αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό
συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε την
αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό ίδρυµα.

Με τιµή

(Τράπεζα, κατάστηµα)
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Παράρτηµα ΙV: Σχέδιο Σύµβασης

Αρ. Πρωτ.: …./…-...-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση,
∆ιάδοση, ∆ικτύωση, Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα»
των αποτελεσµάτων της Πράξης µε τίτλο: «Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε
δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.675,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%)

στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014 /
Θεµατική Περιοχή «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (GR03)»

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:
……………………….

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Συγχρηµατοδοτούµενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κατά 15%.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΡΘΡΟ 23ο

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
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Στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, σήµερα την ------------------ 2016 ηµέρα -----------, µεταξύ αφενός του ∆ήµου
Καρπενησίου, που εδρεύει στην οδό Ύδρας 6 Τ.Κ. 36100 ο οποίος εκπροσωπείται νόµιµα από τον Κο Νικόλαο
Σουλιώτη, ∆ήµαρχο Καρπενησίου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «η Αναθέτουσα
Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία ………………………………….., µε ΑΦΜ: …………………………,
∆ΟΥ ……………….., που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό ………………, Τ.Κ. …….., ……………………….. και
εκπροσωπείται νόµιµα (µε συµβολαιογραφική πράξη) από τον Κο ………………………., µε Α∆Τ: …………….
(αναπληρωτής του εκπρόσωπος ορίζεται ο Κος ……………………….., µε Α∆Τ:………..) και η οποία στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη:
1. τις …………. αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρπενησίου όπου: α) περιγράφεται η
διαδικασία προκήρυξης για την Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών για την
Εκπαίδευση, ∆ιάδοση, ∆ικτύωση, Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα των αποτελεσµάτων της
Πράξης µε τίτλο: «Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου», στο
πλαίσιο του προγράµµατος ΧΜ-ΕΟΧ», β) γίνεται κατάρτιση των όρων διακήρυξης και γ) ορίζεται η
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών,
2. την εγκεκριµένη και εξειδικευµένη πίστωση ποσού 27.675,00 € στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρπενησίου
στον ΚΑ: ……….. µε την απόφαση ……… του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3. την αρ. ΥΠ.348/11-08-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε
δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου» στο Πρόγραµµα ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014 στη Θεµατική Περιοχή
«Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραµµα GR-03.
4. τα ………. πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας κι αξιολόγησης του διαγωνισµού για την Παροχή
εξειδικευµένων επιστηµονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, ∆ιάδοση, ∆ικτύωση,
Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα των αποτελεσµάτων της Πράξης µε τίτλο: «Εφαρµογή
τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου», στο πλαίσιο του προγράµµατος
ΧΜ-ΕΟΧ»,
5. την ……/..-..-…….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία ανατέθηκε η υλοποίηση της υπηρεσίας
στον ως άνω Ανάδοχο.
6. την ανάγκη του ∆ήµου για την παροχή σχετικών υπηρεσιών,
7. την κείµενη νοµοθεσία µε την οποία έγινε η διεξαγωγή του διαγωνισµού και ιδιαίτερα σύµφωνα µε :
• το Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263Α΄/23-12-2008),
• Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11Α΄/15-01-1980),
• το N.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
• το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
• το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις»,
και σε συνέχεια του δηµόσιου ανοικτού πρόχειρου διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε
την από ………. διακήρυξη και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την …/..-…-… απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών
υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, ∆ιάδοση, ∆ικτύωση, Πληροφορηση και ∆ηµοσιότητα των
αποτελεσµάτων της Πράξης µε τίτλο: «Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου
Καρπενησίου», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης συνοµολογήθηκαν και
συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο Εγκεκριµένης Πράξης (Τ∆ΕΠ) µε τίτλο «Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε
δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Καρπενησίου» προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεµβάσεις Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (µε εκπόνηση µελέτης έργου και αντίστοιχη δηµοσίευση του για την ανάδειξη αναδόχου του έργου) για
τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα δηµοτικά κτίρια του συγκροτήµατος 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 2ου
Γυµνασίου. Βασικός στόχος της Πράξης είναι να ωριµάσουν, να σχεδιαστούν και να δροµολογηθούν, οι
κατάλληλες πιλοτικές εφαρµογές που θα συµβάλουν στη ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθµιση του ∆ήµου.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για
την σχεδιαζόµενη πράξη µε σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά µε τη
σκοπιµότητα και τα οφέλη της Πράξης, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στο σχετικό Τεχνικό ∆ελτίο Εγκεκριµένης
Πράξης (Τ∆ΕΠ). Το πρόγραµµα προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 30-04-2017 ενώ τα έργα του Τ∆ΕΠ ενδέχεται να
έχουν τελειώσει νωρίτερα.

24

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης θα αποτελούν τα συµβατικά
τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :
• H παρούσα σύµβαση,
• Το τεύχος της προκήρυξης,
• Η οικονοµική Προσφορά (Ο.Π.) του αναδόχου,
• Η τεχνική Προσφορά Αναδόχου (Τ.Π.) του αναδόχου,
• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Η παρούσα υπηρεσία αφορά την υλοποίηση του σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για
την σχεδιαζόµενη πράξη, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στο σχετικό Τεχνικό ∆ελτίο Εγκεκριµένης Πράξης
(Τ∆ΕΠ).
Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Σχεδιασµός και Παραγωγή Στατικού Πίνακα προβολής σε κατάλληλο σηµείο, στο χώρο του έργου,
Σχεδιασµός και Παραγωγή Αφίσας προβολής του θέµατος,
Σχεδιασµός και Παραγωγή 3πτυχου έντυπου προβολής,
Σχεδιασµός και ∆ηµοσίευση Καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο,
Παραγωγή και Αναµετάδοση Ραδιοφωνικών µηνυµάτων,
Mini web site σύµφωνα µε το πρότυπο προσβασιµότητας για ΑµΕΑ, WCAG 2.0, µε στοιχεία Multimedia
κατάλληλο για προσθήκη σε υπάρχον site, µε δεδοµένα, πληροφορίες, οδηγίες κλπ υλικά προβολής του
έργου,
o Εφαρµογές (και απαιτούµενες παραλλαγές) φιλικά για χρήση από ΑΜΕΑ. Ενηµερωτικό έντυπο τετρασέλιδο
Α4 δηµοσιοποίησης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και προώθησης της στοχευµένης ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε γραφή Braille
Ο ανάδοχος εκτός από την παράδοση των παραπάνω τελικών προϊόντων, υποχρεούται να παραδώσει σε
επεξεργάσιµη µορφή και το template αυτών.
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνεται στα κτίρια ή στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ή του Αναδόχου, κατά
περίπτωση.
o
o
o
o
o
o

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία ή αλληλογραφία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνεται στην Ελληνική
Γλώσσα, ενώ όλες οι εκθέσεις και τα σηµειώµατα που θα παραδίδονται, θα συντάσσονται κάθε φορά και θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, ∆ιοικητικές εντολές) θα
πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοµοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:

∆ήµος Καρπενησίου
Ύδρας 6 / Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι Ευρυτανίας
Τηλ. 2237350000, Fax. 2237350029 ή 2237089074
Για την Αναθέτουσα Αρχή:

Για τον Ανάδοχο:

………………………….

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του
εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή
απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση,
πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιασδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του. Ειδικότερα:
α) Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου,
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη
Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο
της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν
αποδεδειγµένης θετικής της ζηµίας, µη δυναµένης να υπερβεί το ύψος του συµβατικού τιµήµατος, και την
παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
β) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από
αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε
την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. Σε περίπτωση αθέτησης από την Αναθέτουσα
Αρχή της υποχρέωσής της αυτής, ο Ανάδοχος δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν
αποδεδειγµένης θετικής του ζηµίας, µη δυναµένης να υπερβεί το ύψος του συµβατικού τιµήµατος, και την
παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
i)

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή οποιοδήποτε
δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο
Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,
η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση
της Σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο στην
περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την
ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις
υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν
εκχωρήθηκε.
ii) Ο Ανάδοχος µπορεί να αναθέσει µέρος των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση που θα
υπογραφεί σε τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) το οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην προσφορά του, µε
τη σύµφωνη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της
συνεργασίας του αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον
ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, µετά από
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς
προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος.
Επίσης διευκρινίζεται ότι τυχόν επιλογή τέτοιας διαδικασίας χρήσης υπεργολαβίας, πρέπει να διέπεται από το
σχετικό θεσµικό πλαίσιο επιλογής αναδόχων στο πλαίσιο του προγράµµατος ΧΜ-ΕΟΧ.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη,
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε
την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε την οριστική παραλαβή
του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να διευκολυνθεί στην
επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και
επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ΄ αριθµ. ----------------- εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………
ποσού ………….. (…………… €), που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού προϋπολογισµού της υπηρεσίας.
Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στον δεύτερο των συµβαλλοµένων µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
- µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε
εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα
εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας
Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Το πρόγραµµα προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 31-04-2017 ενώ το τα έργα του Τ∆ΕΠ ενδέχεται να έχουν
τελειώσει νωρίτερα.
Η χρονική επιτρεπτή διάρκεια της σύµβασης της παραπάνω υπηρεσίας θα ισχύει µέχρι την καλή παραλαβή
των υποέργων του Τ∆ΕΠ και θα ακολουθεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης όλου του έργου έως την ολοκλήρωση
του προγράµµατος.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλο το υλικό (εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα,
στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί) όπως και κάθε σχετικό έγγραφο που θα παραχθεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας και
κατά την εκτέλεση της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, ή από τρίτους για λογαριασµό του Αναδόχου, είναι
εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την
εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη και σε
ηλεκτρονική µορφή. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για την µε οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και
εκµετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου
παραιτουµένου επί του παραπάνω δικαιώµατος.
Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
• Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας σύµβασης, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται
στη σύµβαση αυτή και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές
προδιαγράφονται στο τεύχος προκήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου.
• Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή,
υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της
υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής
(Προϊσταµένης Αρχής, ∆.Υ. κ.λ.π.) να συµµετέχει σε συσκέψεις (τακτικές και έκτακτες), να παρέχει γραπτές ή
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•

•
•
•

•

προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συµµετέχει σε επισκέψεις
στις περιοχές που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη
που κρίνει χρήσιµη η Αναθέτουσα Αρχή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών
που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. Η
εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του
εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία
της.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε κατά την
διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ∆.Υ.
ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης
τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη,
επισύρει την ποινή της εκπτώσεως.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς
το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση
της.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να απαλλάσσει
τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή
ευθύνες µπορεί να ανακύψουν από ατύχηµα ή θάνατο προσωπικού του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές και ασφαλιστικές του
υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού του που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εντός δέκα ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε τις τηρούµενες ηµεροµηνίες των υποέργων.
Η σύµβαση θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον νόµιµο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, ο
οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο της.
Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα
έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο εκπρόσωπο. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του
αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η
σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του
αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταµένου της ∆.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας
των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό
εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των
µεταβολών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’
εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση, να διευθετούν για
λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν
προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου/ παρακολούθησης της σύµβασης.
∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν την
εκ µέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά
προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν
υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΤΙΜΗΜΑ

Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, σύµφωνα και µε την προσφορά του
ανέρχεται στο ποσό των …………………… (…………. €).
Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των ………………. (……………… €).
Η συνολική αµοιβή του Αναδόχου συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. είναι …………… (………………….. €).
Το έργο-υπηρεσία συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014 και 15% από εθνικούς πόρους,
σύµφωνα µε τους όρους και τις υποχρεώσεις του Συµφώνου και του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως
αυτό ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η συνολική συµβατική αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου θα καταβληθεί ως ακολούθως:
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Α/Α

Περιγραφή

1

Στατικός Πίνακας προβολής σε κατάλληλο σηµείο, στο χώρο του
έργου
Αφίσα προβολής του θέµατος
3πτυχο έντυπο προβολής
Σχεδιασµός και ∆ηµοσίευση Καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο
Παραγωγή και Αναµετάδοση Ραδιοφωνικών µηνυµάτων
Mini web site που θα ακολουθεί το πρότυπο προσβασιµότητας για
ΑµΕΑ, WCAG 2.0, µε στοιχεία Multimedia κατάλληλο για προσθήκη
σε υπάρχον site, µε δεδοµένα, πληροφορίες, οδηγίες κλπ υλικά
προβολής του έργου
Ενηµερωτικό έντυπο τετρασέλιδο Α4 δηµοσιοποίησης των
υλοποιούµενων παρεµβάσεων και προώθησης της στοχευµένης
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε γραφή
Braille

2
3
4
5
6

7

%
επί
του
κόστους/ αµοιβής
20%

συνολικού

10%
10%
10%
10%
20%

20%

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την ενδεχόµενη
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η αµοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις κατά νόµο κρατήσεις (φόρος εισοδήµατος κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 17 ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση
της Προϊσταµένης Αρχής της Αναθέτουσας Αρχής και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της επόµενης παραγράφου, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τµηµατικών
προθεσµιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής
προθεσµίας.
∆ιάλυση της σύµβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει τη Σύµβαση εφόσον συντρέχουν οι λόγοι, µε ή χωρίς αποζηµίωση
του αναδόχου σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωµα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του
αναδόχου για διάστηµα µέχρι και τρεις (3) µήνες µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής και η
πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής.
Από την ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των
συµβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον
περιορισµό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Αµέσως µετά την άρση των λόγων που επέβαλαν
την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως.
Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 µήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης της
σύµβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.
Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Προϊσταµένη Αρχή ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την
εκτέλεση της σύµβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται
παράταση των συµβατικών προθεσµιών.
Ο ανάδοχος µε την Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει την
ζητούµενη αποζηµίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζηµίωση έναντι της οποίας συναινεί στην
συνέχιση των εργασιών και την µαταίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη µαταίωση της
διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονοµικών του απαιτήσεων, µε ανάλογη παράταση των
συµβατικών προθεσµιών. Για την µαταίωση της διάλυσης και τον καθορισµό της αποζηµίωσης ακολουθείται η
νόµιµη διαδικασία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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Επισηµαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για
κάποιον από τους νόµιµους λόγους, η σύµβαση παραµένει σε ισχύ ακόµη και στην περίπτωση που έχει λήξει η
συνολική συµβατική προθεσµία µε όλες τις σχετικές παρατάσεις.
Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν την Σύµβαση εάν δεν εγκρίνει
την υποκατάσταση του αναδόχου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση
του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης, ενώ πτώχευση µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας
συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής.
Λήξη της Σύµβασης – Παραλαβή του αντικειµένου της
Η λήξη της Σύµβασης πιστοποιείται µε την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται
από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον
ανάδοχο, όπως αναλυτικά ορίζονται στη διακήρυξη κι ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις
εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός µηνός από την έκδοση της ανωτέρω
βεβαίωσης µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο
σύµφωνα µε το Άρθρο 5.1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, µετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των
υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. Μπορεί να γίνει
τµηµατική παραλαβή εργασιών, µετά από αίτηση του αναδόχου.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, σύµφωνα
µε τις σχετικές διατάξεις των νόµων περί πληρωµής λογαριασµών και της παρ. 4.2 της Συγγραφής υποχρεώσεων
του τεύχους διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν ο ανάδοχος, µε υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συµβατικές προθεσµίες περαίωσης των υπηρεσιών της
σύµβασης, βαρύνεται µε ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 29 της διακήρυξης.
Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό
που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών είναι
ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύµβασης και επιστρέφονται µε
αιτιολογηµένη απόφαση της ∆.Υ. αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο καθαρό χρόνο και τις
εγκεκριµένες παρατάσεις του.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στο ανάδοχο.
Εισπράττονται µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής
ένστασης, µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αµέσως µετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταµένη
αρχή.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την υπηρεσία µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο
επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την
Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση της υπηρεσίας.
γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
δ) o Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των
περιουσιακών του στοιχείων.
ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός
του.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία
θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της
ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
παράβαση θεραπευθείσα.
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Με την λύση της Σύµβασης µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από
αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων,
εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα
και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή
έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα
πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία
καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση
προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα
πληρώσει.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε ζηµία που
υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού της Συµβατικής Τιµής που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που
δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε προηγούµενη γραπτή ειδοποίηση, σε
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης, παρά µόνο την αµοιβή του για το τµήµα εκείνο των υπηρεσιών που θα
έχουν παρασχεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και µόνο για το µέχρι τη γνωστοποίηση
της καταγγελίας της σύµβασης χρονικό διάστηµα.
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ρητά προβλέπεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την παράλειψη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, εφόσον η καθυστέρηση ή µη
εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας πλήρως αποδεδειγµένο µε επίσηµα έγγραφα.
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία του πληττοµένου Μέρους
προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως η εµπλοκή της χώρας σε πόλεµο, η γενική ή µερική
επιστράτευση ή άλλο γεγονός µη δυνάµενο να προβλεφθεί, δυνάµενο όµως να δηµιουργήσει αντικειµενική
αδυναµία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη Σύµβαση.
Εµφανιζοµένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόµενο Μέρος υποχρεούται,
εντός πέντε (5) ηµερών από της εµφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω
υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό των ζηµιών που ήθελαν προκύψει και να
πραγµατοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειµένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσµατα
οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές µεθόδους για την
επίτευξη ισοδύναµων αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαµβάνεται στο χρόνο εκτελέσεως
των δια της παρούσας αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων των µερών. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται το
δικαίωµα στο άλλο µέρος µετά παρέλευση ενενήντα (90) ηµερών από της επελεύσεως του γεγονότος της
ανωτέρας βίας να καταγγείλει και να λύσει την παρούσα άνευ ουδεµίας υποχρέωσης καταβολής οιουδήποτε
ποσού. Τυχόν καταβληθέντα ποσά στην παραπάνω περίπτωση λύσης του συµφωνητικού επιστρέφονται
κατά το µέρος που δεν αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες µέχρι της καταγγελίας υπηρεσίες.
Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς
και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των
µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα
γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις
περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή τη σύµβαση.
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Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα
ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η
καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση
τους από τον Ανάδοχο συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από τον Αναθέτοντα.
Συµφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης σύµβασης θα γίνεται
µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσης σύµβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα του συνόλου της
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 23ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις αµοιβαίες υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και
αλληλεγγύης.
Εποµένως θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη
Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της
Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια
Καρπενησίου, εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο µέρη, να προβλεφθεί
στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την
ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για
την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύµβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο ∆ήµος
Καρπενησίου έλαβε τρία (3) αντίγραφα και ο Ανάδοχος ένα (1) αντίγραφο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο Φορέα

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου
Νικόλαος Σουλιώτης

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος
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