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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΚΕ Α.Ε. 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 

του ΠΔ 59/2007[Οδηγία 2004/17/ΕΚ], και συμπληρωματικά του ΠΔ 118/2007 

και των λοιπών κείμενων σχετικών διατάξεων 

και καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά κατά τις 

ειδικότερες διατάξεις της. 
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Α.1  Εισαγωγή –  Αναθέτουσα Αρχή  

Στα πλαίσια του σκοπού και της λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., το 

Διοικητικό του Συμβούλιο ενέκρινε με την υπ’ αριθμ.  4/2016 Απόφασή του, την παρούσα 

Διακήρυξη, η οποία αφορά τη διεξαγωγή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

 

«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΟΛΚΕ Α.Ε.» 

cpv : 71356300-1 /Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

Συνολικού Προϋπολογισμού 84.400 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

Το ειδικότερο αντικείμενο των ζητουμένων με την παρούσα υπηρεσιών αναλύεται στο 

Άρθρο 3 (Α.3) της παρούσας. 

Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω ενέργεια είναι ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., 

με έδρα την Κέρκυρα: 

Οδός:   Νέος Επιβατικός Σταθμός, Νέο Λιμάνι – Κέρκυρα 

Τ.Κ.:   49100  

Πληροφορίες:  Βασιλική Μαρτζούκου 

Email:                          protocol@corfuport.gr   

Τηλ.:   26610-45551 

Fax:   26610-37173 

 

Α.2  Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων  

Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους 

των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο 

www.eprocurement.gov.gr. Για τον λόγο αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον δεν το έχουν 

ήδη πράξει με αφορμή την συμμετοχή τους σε άλλους Διαγωνισμούς, θα πρέπει να 

εγγραφούν στην εν λόγω πύλη (ως οικονομικοί φορείς) και να λάβουν γνώση μέσω των 

εγχειριδίων χρήσης για ό,τι θα αποβεί χρηστικό για την όλη διαδικασία κατάρτισης και 

υποβολής των προσφορών των. 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Λίγα Λόγια για το ΕΣΗΔΗΣ (Παράθεση από το εισαγωγικό κείμενο της ιστοσελίδας):  

«Το ΕΣΗΔΗΣ διαθέτει πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, 

σταδιακά, θα πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία μιας 

δημόσιας σύμβασης. Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος υποστηρίζονται διαδικασίες 

όπως είναι η κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, η υποβολή των 

προσφορών από τους υποψηφίους, η αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της 

σύμβασης του διαγωνισμού.  

Επίσης, μέσω του συστήματος παρακολουθείται η εκτέλεση των συμβάσεων, 

περιλαμβάνοντας διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση 

και η ηλεκτρονική πληρωμή. Μέσω του συστήματος, δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα σε 

όλους τους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης 

συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, 

ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία πλαίσιο».  

Συνοψίζοντας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν γνώση 

της παρούσας Διακήρυξης, των ενδεχόμενων προσαρτημάτων της, των συνημμένων 

αρχείων ή/ και όποιων διευκρινίσεων τη συνοδεύουν, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, www.eprocurement.gov.gr, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται 

και η όποια επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα, ήτοι τον ΟΛΚΕ Α.Ε., υπό την 

προϋπόθεση της προγενέστερης εγγραφής των σε αυτήν.  

Επικουρικά, η παρούσα καθώς και Περίληψή της, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΟΛΚΕ 

Α.Ε. www.corfuport.gr. Η διαχείριση των αιτημάτων των προσφερόντων, θα γίνεται μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, και η ανάρτηση των όποιων διευκρινίσεων θα πραγματοποιείται μέσω της 

ιστοσελίδας του ΟΛΚΕ Α.Ε.. 

 

Α.3  Βασικά Στοιχεία Έργου  

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΟΛΚΕ Α.Ε.»  

(cpv : 71356300-1 /Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης) 

 

Η περιγραφή των στόχων, δράσεων, παραδοτέων, χρονοδιαγράμματος και 

προϋπολογισμού του έργου, καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας αυτού, 

παρουσιάζονται στις παραγράφους Α 3.1 έως Α 3.4  που ακολουθούν. 

 

http://www.corfuport.gr/
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Α 3.1  Περιγραφή του Έργου  

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών  επιστημονικής και διαχειριστικής 

υποστήριξης της λειτουργία του ΟΛΚΕ Α.Ε.  ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα 

παράσχει : 

 

- Υπηρεσίες υποστήριξης στο τομέα Διοικητικής Διαχείρισης του ΟΛΚΕ Α.Ε. 

- Υπηρεσίες υποστήριξης  στο τομέα Οικονομικής  Διαχείρισης του ΟΛΚΕ Α.Ε. 

- Υποστήριξη Υπηρεσιών  προς επιβάτες Κρουαζιερόπλοιων. 

 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται 

για μέρος του έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ακόλουθων 

ζητουμένων: 

 

Απαιτούμενες Υπηρεσίες  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων ενεργειών, τα στελέχη του υποψήφιου 

Αναδόχου θα παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης  : 

 

Α 3.1.1.  Υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης στο τομέα 

Διοικητικής Διαχείρισης του ΟΛΚΕ Α.Ε.  

 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης τις οποίες καλείται να παράσχει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, αφορούν κατ’ ελάχιστο στα ακόλουθα : 

 

    Καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων των έργων του ΟΛΚΕ Α.Ε. στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) 

    Διαχείριση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)  για 

παρακολούθηση των έργων  του ΟΛΚΕ Α.Ε. (i-flow). 

    Διαχείριση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)  Ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου ΟΛΚΕ Α.Ε. (Genesis Singular Logic). 

    Την ταξινόμηση και εκκαθάριση αρχειακού υλικού παρελθόντων ετών 

(οικονομικού, διοικητικού και τεχνικού αρχείου). 

    Την ψηφιοποίηση κατά προσέγγιση 4.000 εγγράφων ΟΛΚΕ Α.Ε.  καθώς και των 

παραδοτέων Μελετών που εισέρχονται στον ΟΛΚΕ Α.Ε. 

    Την διαχείριση και διαρκή ενημέρωση  της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΟΛΚΕ Α.Ε.  

    Υποστήριξη στην Ηλεκτρονική και φυσική διεκπεραίωση αλληλογραφίας, 

αρχειοθέτησης και τήρησης εγγράφων ΟΛΚΕ Α.Ε. 

    Συμμετέχει στη συγκέντρωση και φύλαξη όλου του σχετικού με τη διενέργεια 

διαγωνισμών υλικού σύμφωνα με τα πρότυπα  του ΟΛΚΕ Α.Ε. 

    Συμμετοχή κατά τον έλεγχο των σχεδίων των Τευχών Διακήρυξης και την 

προετοιμασία των σχετικών εγγράφων καθώς και για τη δημοσίευση των 
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Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Προσκλήσεων που δημοσιεύει ο ΟΛΚΕ Α.Ε. τόσο σε 

έντυπα μέσα όσο και στο διαδίκτυο - ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Α 3.1.2  Υπηρεσίες  διαχειριστικής  υποστήριξης στον Τομέα 

Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΛΚΕ Α.Ε.  

Οι υπηρεσίες τις οποίες καλείται να παράσχει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον ΟΛΚΕ Α,Ε, 

αφορούν κατ’ ελάχιστο στα ακόλουθα: 

    Υποστήριξη στην Οικονομική Παρακολούθηση των έργων  του ΟΛΚΕ Α.Ε. 

(Συγκέντρωση και έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πληρωμή 

τους).  

    Διαχείριση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (OTS, Singular, HRMS, 

Business Μισθοδοσία της EPSILONET). 

    Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης :  Έλεγχος των παραστατικών - 

Λογιστική καταχώρηση των παραστατικών -  Συμφωνίες τραπεζικών λογαριασμών -

Αρχειοθέτηση ανά έργο -Λογιστικό & οικονομικό κλείσιμο των έργων . 

    Συμμετοχή στους ελέγχους των έργων που διενεργούνται από αρμόδιες ελεγκτικές 

υπηρεσίες και απόδοση στους ελεγκτές των οικονομικών στοιχείων των έργων. 

    Υποστήριξη στη διαδικασία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και αναφορών 

για την απόδοση τους σε τρίτους φορείς : Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΕΚΟ, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

Γενικό Λογιστήριο κ.α.   

    Έκδοση πληρωμών προμηθευτών & λοιπών συνεργατών 

    Την διαχείριση των αιτημάτων προμήθειας και υπηρεσιών και την καταχώρηση 

τους σε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στα πλαίσια τήρησης του 

Μητρώου Δεσμεύσεων εκ μέρους του ΟΛΚΕ Α.Ε. 

    Την δημιουργία των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΠΑΝΥ) του Φορέα 

    Παρακολούθηση και Τήρηση  Μητρώου Δεσμεύσεων ΟΛΚΕ Α.Ε. 

 

 

 

Α 3.1.3  Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιβάτες ΚΖ  

 

Οι υπηρεσίες τις οποίες καλείται να παράσχει ο υποψήφιος Ανάδοχος, αφορούν κατ’ 

ελάχιστο στα ακόλουθα : 

 

    Στελέχωση του Γραφείου πληροφοριών (info-desk)  του Νέου Επιβατικού Σταθμού του 

ΟΛΚΕ Α.Ε. με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. 

    Στελέχωση του Ιατρείου – Γραφείου Διακομιδής του ΟΛΚΕ Α.Ε.  με κατάλληλα 

εξειδικευμένο προσωπικό. 
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Α 3.1.4 . Οργανωτικό Σχήμα και απαιτούμενα προσόντα  

 

Ο υποψήφιος Τεχνικός  Σύμβουλος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου συνολικής 

απασχόλησης τουλάχιστον 44 ανθρωπομηνών (ΑΜ), οι οποίοι θα διατεθούν ως εξής: 

α.  Ένα στέλεχος (1)  αυξημένης εμπειρίας, ως επικεφαλής της Ομάδας Έργου του Τεχνικού 

Συμβούλου, για τον συντονισμό και υλοποίηση των εργασιών υποστήριξης της διοικητικής 

διαχείρισης του ΟΛΚΕ Α.Ε.,  ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο (ΜΔΕ) σχετικό με τις επιστήμες  της πληροφόρησης 

καθώς και αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε ζητήματα 

οργάνωσης και λειτουργίας φορέων του Δημοσίου Τομέα.  

β. Ένα στέλεχος (1) μικρότερης εμπειρίας για την υλοποίηση των εργασιών υποστήριξης 

της διοικητικής διαχείρισης του ΟΛΚΕ Α.Ε., ο  οποίος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  σχετικό με τις επιστήμες 

πληροφόρησης καθώς και αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα 

διαχείρισης εγγράφων (Content Management Systems). Εμπειρία σε χρήση των ΟΠΣ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 θα συνεκτιμηθεί. 

γ. Ένα στέλεχος (1) , το οποίο θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

με κατεύθυνση στα Οικονομικά  για την υποστήριξη των εργασιών του τομέα οικονομικής 

διαχείρισης του ΟΛΚΕ Α.Ε. (Α 3.1.2.) Το στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη 

γνώση και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης 

Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο κύκλος εργασιών τα τρία (3) τελευταία έτη να 

υπερβαίνει συνολικά τα 6 εκ. ευρώ. 

δ. Δύο  (2) στελέχη μικρότερης εμπειρίας για την παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών 

της παρ. Α 3.1.4.  Ένα  στέλεχος  που να  διαθέτει σπουδές στην Νοσηλευτική και ένα 

στέλεχος με εμπειρία στην εξυπηρέτηση τουριστών. 

 

Ομάδα Έργου Χρόνος Απασχόλησης σε 

Ανθρωπομήνες (ΑΜ) 

Στέλεχος Αυξημένης Εμπειρίας  

Επικεφαλής Ο.Ε. 

10 ΑΜ τουλάχιστον 

Στέλεχος Υποστήριξης Υπηρεσιών 

Α.3.1.1 

10 ΑΜ τουλάχιστον 

Στέλεχος Υποστήριξης Υπηρεσιών 

Α.3.1.2 

10 ΑΜ τουλάχιστον 

Στελέχη  Υποστήριξης Υπηρεσιών  

Α.3.1.3 

14 ΑΜ τουλάχιστον 

Σύνολο Ομάδας Έργου 44 ΑΜ 
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Η σύνθεση της Ομάδας Έργου θα καθορισθεί βάσει της Τεχνικής Προσφοράς του 

Αναδόχου. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της  να ζητά την ανακατανομή του χρόνου 

απασχόλησης των κατηγοριών του παραπάνω πίνακα. 

 

Α 3.2 Τόπος Υλοποίησης Έργου  

 

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επιστημονικής και 

Διαχειριστικής Υποστήριξης του ΟΛΚΕ Α.Ε.»  στη έδρα της Αναθέτουσας Αρχής [Κτήριο 

Νέου Επιβατικού Σταθμού – Νέο Λιμάνι – Κέρκυρα ΤΚ 491 00]. 

Η Ομάδα Έργου  θα πρέπει υποχρεωτικά να παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στην 

έδρα του ΟΛΚΕ Α.Ε.  με επιτόπια παρουσία και να ακολουθούν το ωράριο της εταιρείας. 

 

Α 3.3 Παραδοτέα  

 

Η ανάθεση των υπηρεσιών της παραγράφου 3.1  θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή 

όποτε απαιτείται ως εξής:  

 Αποστολή του αιτήματος υποστήριξης στον Ανάδοχο  

 Εκτίμηση του Αναδόχου για την ανά περίπτωση ανάγκη ανάλωσης άνθρωπο-

χρόνου για την εκπόνησή του,  αλλά και του χρόνου απόκρισής του, τα οποία και 

θα αποστέλλονται εγγράφως, ή ηλεκτρονικά  προς αποδοχή στην Αναθέτουσα  

Αρχή. 

 Αποδοχή της Αναθέτουσας Αρχής – Έκδοση Εντολής Ανάθεσης  

 Απολογισμός ανάλωσης ανθρωποωρών που θα συνοδεύει την ολοκλήρωση κάθε 

Εντολής Ανάθεσης  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει: Διμηνιαίες 

αναφορές πεπραγμένων καθώς και  παραδοτέα επιμέρους εργασιών που ανατίθενται στα 

στελέχη που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται  η τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος του έργου καθώς και η ορθή και συμβατή με τις παρούσες 

προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του. 
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Α 4  Χρόνος Υλοποίησης Παραδοτέων  –  Διάρκεια Σύμβασης  

 

Ο Χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  με 

δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη εξάντλησης των Α/Μ υποστήριξης.  

Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου ανά 

κατηγορία υπηρεσίας και ο αριθμός των απαιτούμενων στελεχών: 

 

Αντικείμενο  1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 11 12 

1. Υπηρεσίες Υποστήριξης Υπηρεσιών  παρ. 

3.1.1 (2 Στελέχη)  
      

      

2. Υπηρεσίες Υποστήριξης Υπηρεσιών  παρ. 

3.1.2 (1 Στέλεχος)  
      

      

3. .  Υπηρεσίες Υποστήριξης Υπηρεσιών παρ. 

3.1.3 (2 Στελέχη)  
      

      

 

Ο συνολικός ανθρωποχρόνος που απαιτείται είναι  σαράντα τέσσερις (44) ανθρωπομήνες 

(Α/Μ). 

 

Α.5  Προϋπολογισμός  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 84.400 €, πλέον ΦΠΑ 23%. [ 

Συνολικό ποσό έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 103.812 €]. 

 

Α.6  Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού –  Κριτήριο Ανάθεσης  

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, και κατόπιν της αποσφράγισης του φακέλου 

Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς, προβαίνει στον έλεγχο των συνημμένων στο τμήμα 

αυτό της προσφοράς σχετικών αρχείων, για κάθε έναν Υποψήφιο, εξετάζοντας την έγκυρη 

συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της παρούσας. Αφού ελέγξει την 

αρτιότητα και ορθότητα των ως άνω υποβληθέντων εγγράφων, συντάσσει και υπογράφει 

προς τούτο σχετικό Πρακτικό, όπου καταχωρούνται, σύμφωνα με την αρίθμηση των 

προσφορών, η επωνυμία του Υποψηφίου, και σταθμίζεται ο βαθμός συμμόρφωσής του με 

όσα στοιχεία απαιτεί η Διακήρυξη  σύμφωνα με την παράγραφο 18.3: Τεχνική Αξιολόγηση. 

Το Πρακτικό  - του οποίου λαμβάνουν άμεση γνώση μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

ΕΣΗΔΗΣ, μόνο όσοι υπέβαλαν προσφορές - ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη κρίση της 

Επιτροπής περί τυχόν αποκλεισμού κάποιου εκ των Υποψηφίων που δεν εκπλήρωσε τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  
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Οι υποφάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των Υποψηφίων που αποκλείσθηκαν κατά τα 

ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι, χωρίς να μπορούν να «λάβουν μέρος» στο επόμενο 

στάδιο του Διαγωνισμού.  

Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών, με ηλεκτρονική κοινοποίηση στους υποψήφιους που δεν έχουν 

αποκλειστεί κατά το προγενέστερο στάδιο. 

Κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές, και το 

περιεχόμενό τους καταχωρείται σε σχετικό Πρακτικό.   

Στη συνέχεια, οι οικονομικές προσφορές αξιολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, 

δηλαδή είναι συνταγμένες όπως ορίζει το Άρθρο 16 της παρούσας.  

Για τις Οικονομικές Προσφορές που τυχόν χαρακτηριστούν ως ασυνήθιστα χαμηλές 

σύμφωνα με το άρθρο 48 του Π.Δ. 59/2007, (άρθρο 57 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ), η 

Επιτροπή δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Άρθρο αυτό και ακολουθώντας τις διαδικασίες που εκεί προβλέπονται, να τις απορρίψει.  

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρεί σε καταγραφή της Οικονομικής προσφοράς κάθε 

Υποψηφίου, προσδιορίζει την χαμηλότερη προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και 

την εισήγησή της για την ανάθεση, στο ίδιο ως άνω Πρακτικό.  

Σχετική γραπτή ανακοίνωση, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην οποία 

αναγράφεται η ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το Όργανο ή η 

Υπηρεσία που υποβάλλονται, αποστέλλεται στους Υποψηφίους που δεν μειοδότησαν. 

Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους Υποψηφίους να “αποσαφηνίσουν” 

ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.  

Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων 

που ήδη υποβλήθηκαν.  

Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, 

εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς τη συνδρομή κάποιας από τις 

προϋποθέσεις της παρούσας.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης και κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υποβολή 

της πιο συμφέρουσας προσφοράς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται παραπάνω, ο 

προσφέρων της οποίας ανακηρύσσεται Ανάδοχος και καλείται για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 
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Α.7  Ορισμοί  

Για την κατανόηση των διατάξεων της παρούσας Προκήρυξης, δίνεται η σημασία των 

παρακάτω όρων: 

«Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να λάβει 

μέρος στην παρούσα διαδικασία  

«Υπηρεσία»: Η Υπηρεσία που διεξάγει το Διαγωνισμό Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.  

«Υποψήφιος»: Το νομικό πρόσωπο, σύμπραξη ή Κοινοπραξία που υποβάλλει Προσφορά  

«Ανάδοχος»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, μέσω της Σύμβασης που θα 

καταρτιστεί και θα υπογραφεί 

«Αντίκλητος»: Το πρόσωπο που ο υποψήφιος με δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 

ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα 

«Τεύχη Διακήρυξης»: Τα Τεύχη που αναρτά η Υπηρεσία και περιέχουν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών Διαγωνισμός 

«Προσφορά»: Η προσφορά που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι προς την Υπηρεσία στο 

πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Περιλαμβάνει το Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, και 

την Οικονομική Προσφορά  

«Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία (ιδιωτικό συμφωνητικό) που θα υπογραφεί μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ και του Αναδόχου. 

«Υπεύθυνη Δήλωση»: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στα ελληνικά ή σε περίπτωση 

αλλοδαπού-χώρας μέλους ΕΕ - Υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση). Η Υπεύθυνη 

δήλωση υπογράφεται, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτού ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα νόμιμο εκπρόσωπο 

«Έργο»: Η παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα  

  

Α.8  Γλώσσα Διαδικασίας  

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική.   

Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, τα έγγραφα που την συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η 

Προσφορά, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, 

υποβολή προσφυγής, αίτησης κ.λπ. διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα με 

εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική 

γλώσσα. Κείμενα που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της Ελληνικής, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. Πρωτότυπα έγγραφα που εκδίδονται από χώρες του εξωτερικού και 

δεν θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στα ελληνικά, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.  
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Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής - και κατόπιν αυτή της καλής 

εκτέλεσης - και που θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα 

είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζομένου 

( ή του δικαιολογητικού ), είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται 

η γνησιότητά τους, και θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση 

στα Ελληνικά.  

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας, και του Αναδόχου θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Α.9  Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Ο παρών διαγωνισμός, διέπεται από: 

 Την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 (L 134, 30/04/2004), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική 

Νομοθεσία με το Π.Δ. 59/2007, όπως ισχύει, συμπληρωματικά με το Π.Δ. 118/2007, 

το Ν.2362/95 Άρθρο 83 παρ.1, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την 

υπ’αριθμ.35130/739 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010), για 

το ύψος υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου, και των λοιπών κείμενων διατάξεων 

που εφαρμόζονται για το ύψος υπηρεσιών και προμηθειών του συγκεκριμένου 

έργου. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013  (παρ. Ζ). 

 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/15. 

 Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου 

του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

 Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013. 

 Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. 

προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών 

σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 

 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». 
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 Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Τον Κανονισμό 1336/2013 της Ευρωπαϊκής επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 

«για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα 

όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 

 Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο 

με το Π.Δ. 60/2007. 

 Την υπ. Αριθμ. 4/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΚΕ ΑΕ περί της 

προκήρυξης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Επιστημονικής και 

Διαχειριστικής Υποστήριξης του ΟΛΚΕ Α.Ε.». 

 το Ν. 2286/95 περί «προμηθειών του Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίσεων 

συναφών θεμάτων». 

 το ν.2932/01 (ΦΕΚ 145 Α΄/27-06-01) «….Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 

Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 το ν.3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων», όπως ισχύει σήμερα. 

 το Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314 Α΄/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

(ΔΕΚΟ)». 

 το ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

 τον Ν.4053/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10-04-2012) «Ρυθμίσεις λειτουργίας της 

ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 

 το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/07 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 

 Οι σε εκτέλεση όλων των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη 

αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, 

Π.Δ., Απόφασης, κ.λπ.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Α.10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία  

 Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, 

αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή 

κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας Διακήρυξης, β) της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 
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 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε 

μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 

 Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή 

τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της παρούσας προς 

επιτακτικό κανόνα Δημοσίου Δικαίου ή προς κανόνα Δημόσιας τάξης υπερισχύει ο 

κανόνας Δικαίου ή Δημόσιας Τάξης. 

 

Α.11 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που 

είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

σε κράτος – μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε κράτος – 

μέλος που έχει υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

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

Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα 

πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :  

 Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο 

της υλοποίησης του Έργου.  

 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την 

παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην 

περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος ή και υπεργολάβος σε 

περισσότερες της μίας προσφοράς. 

 

Α.12 Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων  –  Λόγοι αποκλεισμού  

Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δεν γίνονται δεκτοί και 

αποκλείονται, όσοι: 

 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, του προηγούμενου Άρθρου 
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 αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημοσίου 

τομέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, 

 βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις, 

 έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, 

 έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, 

βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, 

 έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

 δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής,  

 δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με την πληρωμή των 

φόρων και τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

 είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών, που απαιτούνται, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24 μέχρι 29 του ΠΔ 

118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

 έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα της αλλοδαπής.  

 δεν ανταποκρίνονται σε όσα προβλέπονται στο Άρθρο 13 (Α.13) «Προϋποθέσεις 

έγκυρης συμμετοχής – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών»  

Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας συμμετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για κάθε 

μέλος της. 

 

Α.13  Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής –  Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών  

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (ήτοι 22/02/2016, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 11.00 π.μ.) στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά στο 

ΠΔ 118/2007.  

Ο φάκελος της Προσφοράς κάθε Υποψηφίου θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) επιμέρους 

υποφακέλους, ως εξής: 

(α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και 

(β) Υποφάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Το περιεχόμενο του καθενός από τους υποφακέλους προσφοράς περιγράφεται αναλυτικά 

στα άρθρα Α 15 και Α 16 της παρούσας, αντίστοιχα. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται με τον τρόπο, τη μορφή και τις διαδικασίες που 

υποδεικνύονται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, και κωδικοποιούνται στην 

υποκεφαλίδα «Τεχνικές Προδιαγραφές» της με α/α ΕΣΗΔΗΣ 20697. - Διακήρυξης αρ. πρωτ. 

ΟΛΚΕ ΑΕ 247/5.0/26.01.2016 ενώ ο ΟΛΚΕ ΑΕ, δεν φέρει καμία ευθύνη για την ετοιμότητα ή 

επάρκεια του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ως άνω ηλεκτρονικού 

συστήματος.  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου 

της παρούσας, οι οποίες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, αντιπροσφορές 

οποιασδήποτε φύσης δεν γίνονται επίσης δεκτές. 

 

Α.14   Περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς –  Χρόνος Ισχύος 

Προσφορών  

Ο φάκελος της Προσφοράς θα περιέχει δυο (2) χωριστούς - σφραγισμένους από το ίδιο το 

ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής - υποφακέλους, στους οποίους τοποθετούνται όλα τα 

σχετικά με την Προσφορά στοιχεία, ως εξής:  

α) Στον υποφάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά, τοποθετούνται τα 

απαιτούμενα στο Άρθρο 15 (Α.15) της παρούσας έγγραφα.  

β) Στον υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, τοποθετούνται τα απαιτούμενα στο Άρθρο 

16 (Α.16) της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές, θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των 

Προσαρτημάτων της, τα οποία και επέχουν θέση υποδείγματος για τα υποβαλλόμενα 

έγγραφα έναντι των οποίων έχουν συνταχθεί.  

Επίσης, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών του Διαγωνισμού, 

οι προσφορές κατόπιν της αποσφράγισής των (τόσο τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η 

Τεχνική Προσφορά τεχνικές όσο και η Οικονομική Προσφορά), καθίστανται αυτόματα 
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«ορατές» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, από όλους τους συμμετέχοντες στο αυτό 

στάδιο του Διαγωνισμού. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) 

ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 

από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να 

ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 

παρατάσεις.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία τυχόν εγείρει επιφυλάξεις 

αναφορικά με τη γνησιότητά της, η ΕΔΔ δύναται να ζητήσει και ο υποψήφιος να 

προσκομίσει αμελλητί, είτε αποστολή του πρωτοτύπου, είτε έγγραφη διευκρίνιση- 

διασάφηση που θα αίρει τις επιφυλάξεις της.  

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται 

με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, απορρίπτονται 

και δεν λαμβάνονται υπόψη.   

 

Α.15  Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –  

Τεχνικής  Προσφοράς  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά, σε 

μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της 

ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από 
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τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι 

υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την 

ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά 

αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  

 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» της παρούσας Διακήρυξης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

 2.1. Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Διαγωνισμού, στον οποίο θα 

συμμετάσχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους, οι Διαγωνιζόμενοι: 

 2.1.1. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο άρθρο Α12 

περιπτώσεις της παρούσας Διακήρυξης 

 2.1.2. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

την πληρωμή των φόρων και των τελών, 

  2.1.3. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, 

 2.2.  Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών Κατακύρωσης, κατά περίπτωση 

και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (Άρθρο 20). 

3.  Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης, 

καταστατικό και οι τροποποιήσεις του ή επικυρωμένο κωδικοποιημένο 

καταστατικό εάν υπάρχει για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 

των εγγράφων τροποποιήσεων αυτού (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

4.  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που 
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συμμετέχει στην Ένωση. Οι Ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 

ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του διαγωνιζόμενου, ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του διαγωνιζόμενου, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Δικαιολογητικά που 

εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Η Ε.Δ.Δ έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, να καλέσει τους υποψηφίους να «αποσαφηνίσουν» ή να «συμπληρώσουν» 

τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως 

«αποσαφήνιση» εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που 

ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συμπλήρωση» υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση 

νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα 

δικαιολογητικά του υποφακέλου, τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της 

παρούσας. 

Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων των στοιχείων της Τεχνικής 

Προσφοράς δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιμώνται 

για τη βαθμολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους 

εργοδότες των υποψηφίων που δηλώνονται με την τεχνική προσφορά τους, προκειμένου 

να επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 

Για την πιστοποίηση της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει: 

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

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να 

αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής καταθέτοντας με την 

προσφορά του (εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 

o Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου αναδόχου  

(Εταιρικό προφίλ στην περίπτωση Εταιρειών): 

 Επιχειρηματική δομή  

 Τομείς δραστηριότητας 

 Παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα 
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες την πραγματοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση αντικειμένου, τότε θα 

πρέπει να καταθέσει σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών στην 

οποία ο εξωτερικός συνεργάτης θα δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται τη συγκεκριμένη 

συνεργασία με τον υποψήφιο και ότι δεσμεύεται ότι θα συνεργαστεί μαζί του εφόσον 

ανακηρυχθεί ανάδοχος έως την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

 

 Να υποβάλλει κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων ή παρόμοιων 

έργων, τα οποία έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία με αναφορά στην οικονομική 

τους αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον ανάδοχο και στο ποσοστό συμμετοχής του 

διαγωνιζόμενου.  

 

Ειδικά, για τα νομικά πρόσωπα πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν: 

1. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου της 

προσφέρουσας εταιρείας με το οποίο: 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών 

εγκρίνονται η συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές 

εταιρείες μέλη της Ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μιας στον 

προϋπολογισμό του έργου. 

 Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την 

προσφορά, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην 

αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της. 

 Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, γνώστης της Ελληνικής, ως αντίκλητος. 

 Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης, μία εταιρεία ως συντονιστής (leader) της Ένωσης, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

Ένωσης. 

2.  Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας 

υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

3.  Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προέρχονται από τις χώρες της Ε.Ε. και 

από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με 

την Ε.Ε. Σε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα 

επισυνάπτονται αντίστοιχες επικυρωμένες μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. 

4.  Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον 

Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον 

υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που υποβάλλεται. 
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Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών επιπρόσθετα: 

1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο 

να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό. 

3. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα 

διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής, και η οποία δεν δύναται να θεραπευθεί 

με την παροχή διευκρινίσεων θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό. 

 

 

Δηλώσεις – Πρόσθετα Δικαιολογητικά 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οφείλει εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά να 

καταθέσει: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνεται: 

i. ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου. 

ii. ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

iii. ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί 

από διαγωνισμούς Αντιστοίχου Αρχής. 

iv. ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού 

Δημοσίου. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν 

αποκλεισθεί από διαγωνισμούς Αντιστοίχου Αρχής. 

v. ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά την 

επαγγελματική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 
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παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

vi. ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση,  

vii. ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Διακήρυξης καθώς και  

viii. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής, διακοπής, ακύρωσης, ματαίωσης ή της 

επανάληψης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως 

και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. 

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων της παρούσης διακήρυξης.  

Σε περίπτωση Ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξιών οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να 

κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, από κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

Επιπρόσθετα 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 

αποκλεισμού, την παρακάτω ελάχιστη προϋπόθεση  συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 

Να διαθέτει  κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε 

υπηρεσίες παροχής συμβούλου διαχειριστικής υποστήριξης σε  οργανισμούς  / φορείς (ή 

δυνατόν ΔΕΚΟ) ιδίου ή συναφούς θεματικού  αντικειμένου με την Αναθέτουσα Αρχή και 

να έχει εκτελέσει τρία (3) τουλάχιστον Έργα παροχής συναφών υπηρεσιών. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) το ακόλουθο 

στοιχείο τεκμηρίωσης: Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία 

συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

 

 

Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 

Υποβάλλονται τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, η οποία υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης του έργου από 

τον Ανάδοχο. 
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Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 

την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά ταξινομημένα 

και αριθμημένα σύμφωνα με την ταξινόμηση και αρίθμηση των παρακάτω 

παραγράφων και υπογεγραμμένα από τον νόμιμο ή τον κοινό εκπρόσωπο (σε 

περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας).   

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον : 

1. Προσέγγιση αντικειμένου του έργου και Μεθοδολογία υλοποίησης. 

2. Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας έργου, όπου θα παρουσιάζονται 

τα καθήκοντα και η κατανομή των εργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας 

όπως αυτά ζητούνται στην παράγραφο Α 3.1.4 της παρούσας διακήρυξης. 

3. Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της Ομάδας. 

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μπορεί να περιέχει: 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

 

Α.16 Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η 

οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζει το 

προσφερόμενο ποσό ανά παραδοτέο, καθώς και το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως 

και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το 

έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες κατά 

την υλοποίηση του έργου, όπως αμοιβές προσωπικού, συνεργατών και κάθε μορφής 

έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου, φόροι, όπως επίσης τα γενικά 

έξοδα και το όφελός του. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οι τιμές αυτές παραμένουν 

σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να μη φέρει διορθώσεις 

(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.).  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει όλα τα φύλλα αυτής.  

Διευκρινίζεται ότι οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως 

μη αποδεκτή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των 

όρων διενέργειας Διαγωνισμού καθώς και της παρούσας. Οι υποψήφιοι ουδεμία 

αποζημίωση δικαιούνται για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που 

αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων, προσφορών κ.λπ., στην περίπτωση μη 

κατακύρωσης του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο. 

Επιπλέον των ανωτέρω, στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά, συμπληρωμένος ο πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος.  

 

Α.17  Εγγυήσεις  

 

Οι εγγυήσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα του  παραρτήματος 

της παρούσας.  

  

17.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 

από αυτόν από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., συνεπώς συνολικού 

ποσού χιλίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτών (1.688,00€) και 

απευθύνεται στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. 

Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός 

Ελλάδας, συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα 

από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που η 

απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του 

στην ελληνική, η μετάφρασή του στην ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης 

διατύπωσης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα 

περισσότερο από τη χρονική διάρκεια της προσφοράς και να εκδίδεται υπέρ του 

Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. 

Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει 

να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Είναι δε 

δυνατόν η εγγύηση συμμετοχής να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές 

επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα αναφέρεται σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 

 την ημερομηνία έκδοσης της,  

 τον εκδότη της, 

 την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή: Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας 

Α.Ε. - Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 

 τον αριθμό της εγγύησης,  

 το ακριβές ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

 το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  

 τον αριθμό της διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και τον τίτλο του έργου, 

για το οποίο εκδίδεται η εγγύηση, για το έργο  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΚΕ Α.Ε.» 

 την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, 

 ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως,  

 ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση, 
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 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου,  

 ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή 

αίτηση της υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος επιστρέφεται 

μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων 

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

κατακύρωσης του διαγωνισμού, έπειτα από αίτηση των διαγωνιζομένων προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα δηλώνεται η παραίτησή των από την άσκηση κάθε 

ένδικου μέσου αναφορικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός δεν 

προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του σταδίου κατακύρωσης, αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε 

άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται 

έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ. 

 

17.2 Εγγύηση Καλής εκτέλεσης της σύμβασης   

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο 

κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) επί της συνολικής συμβατικής αξίας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία, που αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής. Επιπλέον, τον αριθμό 

της σχετικής σύμβασης και τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή 

τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 

μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου, σε κάθε περίπτωση η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκκαθάριση του 

συνόλου των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του όλου έργου με σχετική Απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής 

Προμηθειών – Υπηρεσιών του ΟΛΚΕ Α.Ε. 

 

Α.18  Αποσφράγιση & Αξιολόγησης προσφορών –  Ενστάσεις –  

Προσφυγές  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά το ΠΔ 118/2007. 

 

18.1 Διαδικασία αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και 

ανακοίνωση τιμών  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα  Τρίτη και 

ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Μετά την αποσφράγιση, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των 

προσφερόντων, των δικαιολογητικών που αυτοί υπέβαλαν και των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου τους σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ.. 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία 

και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν  

προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, 

που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της (πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος), προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 

φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 

18.2  Περιγραφή διαδικασίας Αξιολόγησης  
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Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά. Για την 
επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές 
πληρούνται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 
σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με 
βάση τον ακόλουθο τύπο : 

 

Λi = 90 * (Βi/Βmax) + 10 * (Kmin/Ki), όπου: 

Λi: συνολική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία. 

Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κi: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών.   

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφοράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 

χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 

εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

18.3 Τεχνική Αξιολόγηση  

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την 

παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

I. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, 

τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, 

τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
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II. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή για 

την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

III. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς  των αποδεκτών 

προσφορών σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον  

παρακάτω πίνακα: 

 

Επεξήγηση Κριτηρίων:  

1. Στην Ομάδα Κριτηρίων 1  αξιολογούνται: 

Η προτεινομένη μεθοδολογική προσέγγιση του αναδόχου για την επιτυχή παροχή των 
υπηρεσιών όπως επίσης και τυχόν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των ζητούμενων στην 
παρούσα οι οποίες θα συνεισφέρουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

 

2. Στην Ομάδα Κριτηρίων 2 αξιολογούνται: 

Η συνολική αντίληψη του υποψηφίου Αναδόχου όσον αφορά στο αντικείμενο του έργου 
καθώς και η σύσταση της Ομάδας Έργου. 

 

 

 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις, 

-  αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές και λοιπές 

απαιτήσεις της διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και 

λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

 Μεθοδολογία υλοποίησης / προσέγγισης έργου 40% 

2. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ  

 
Κατανόηση έργου & Προτεινόμενο σχήμα Ομάδας 
Έργου 60% 
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στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει 

συντελεστή βαρύτητας 90%. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α 

πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας 

αξιολόγησης, το οποίο θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους 

προσφέροντες. 

 

18.4 Οικονομική Αξιολόγηση  

Οι Οικονομικές Προσφορές (βλέπε Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα) θα 

αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής 

αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι Οικονομικές Προσφορές θα 

γνωστοποιηθεί, σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται. 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο 

σύστημα συλλογικό όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού (επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης διαγωνισμού) προβαίνει στην 

αξιολόγηση προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της, το 

οποίο θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους προσφέροντες.  

 

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 10%. 

 

18.5 Ενστάσεις –  Προσφυγές  

Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν 

και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής Απόφασης 

υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 
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Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 

συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 

υπογραφή από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής: 

Η  ένσταση κατά της διακήρυξης κατατίθεται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος   

από την δημοσίευση της διακήρυξης  στο ΦΕΚ και της υποβολής των προσφορών.  

Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 

διεξαγωγής της δημοπρασίας ή της επομένης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία 

υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η 

οποία τελικά αποφασίζει. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από 

τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

H ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την 

κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων 

ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 

υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την 

αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την 

λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση του αρμόδιου για τη Διοίκηση του Φορέα 

οργάνου.  

Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρμοδίως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των 

αναφερόμενων παραπάνω, καθώς και χωρίς την συνοδεία του ισχύοντος παραβόλου, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε κάθε περίπτωση, οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση 

των σχετικών αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής με δική τους μέριμνα. 

Α.19  Ολοκλήρωση –  Ακύρωση –  Μερική επανάληψη –  Κατακύρωση  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή 

του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές ουσιώδεις όρους και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς το Δ.Σ. που αποφασίζει σχετικά, 

προτείνει: 

1. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

2. Κατακύρωση του έργου 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται 

ακολούθως. 

Διαφορετικά, θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό την 

οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα 

έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις 

ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες 

δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου Αναδόχου από τον διαγωνισμό. Δεν θα γίνει 

αποδεκτό να υποβληθούν τα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που θα οριστεί στις 

αιτήσεις των υπόχρεων προς τις αρμόδιες αρχές για έκδοση των δικαιολογητικών αυτών.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες 

μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 

που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 

 

Α 19.1  Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, αμέσως, την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

προσφερόμενο και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός είκοσι (20) ημερών 
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από την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και της κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν από τον ΟΛΚΕ, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς 

πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού. 

 

Α 19.2  Κατακύρωση  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΚΕ.  

 

Α 19.3  Κήρυξη αναδόχου ως  εκπτώτου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης σε περίπτωση που: 

α) Δεν προσέλθει μέσα στο χρονικό διάστημα που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση. 

β) Με την ίδια διαδικασία κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση εάν δεν παραδώσει το 

έργο εντός του συμβατικού χρόνου ή στον χρόνο παράτασης. 

 

Α 19.4  Επίλυση διαφορών  

Η παρούσα Διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται 

αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια για την επίλυση τους 

είναι τα Δικαστήρια της Έδρας της Αναθέτουσας Αρχής [Κέρκυρας]. 

 

Α.20  Δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει κατά περίπτωση (ανάλογα με τη 

νομική του μορφή), σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά. 

(Σημ.: Για όλες τις κατηγορίες τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου 

αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Ε.Δ.Δ. (ν. 3242/04 -ΦΕΚ 102A΄και ν.3448/2006 -ΦΕΚ 

57Α), με τη συνδρομή – εφόσον απαιτηθεί – των υποψηφίων). 

 

Α) Έλληνες Πολίτες 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 
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αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την 

ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής 

του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 

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

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

Β) Αλλοδαποί Πολίτες 

1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού 

και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
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ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής 

του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Διαγωνιζόμενου ορισμένα από τα πιο πάνω 

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

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

Διαγωνιζόμενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με Υπεύθυνη 

Δήλωση του Διαγωνιζόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν για 

τον Διαγωνιζόμενο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης 

του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση. 

 

Γ) Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 

αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα 

διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) του Π.Δ. 118/2007. 

4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

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

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώπιον 
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συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.  

 

Δ) Συνεταιρισμοί 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό 

εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 

οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής 

του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3.  Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ότι ο Διαγωνιζόμενος λειτουργεί και εκπροσωπείται 

νόμιμα.  

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

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Διαγωνιζόμενο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 

Ε) Ενώσεις - Κοινοπραξίες 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

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

i. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στην Ένωση / Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου – 
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παραδοτέο, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο 

της Προσφοράς, 

ii. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, 

iii. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 

των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία 

 στο Διαγωνισμό  

4. Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κοινού εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας με 

την οποία να εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής και να υπογράψει για λογαριασμό των μελών της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας τη Σύμβαση. 

 

Α.21  Σύμβαση, Εκτέλεση και Παραλαβή εργασιών  

Α 21.1  Υπογραφή Σύμβασης  

Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο 

προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβαση και συγκεκριμένα με τον ΟΛKE. Η 

σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για 

την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η 

σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε 

φορέα. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μόνο στο μέτρο που δεν θα υπάρξει μεταβολή των 

ουσιωδών όρων αυτής και δύνανται να παραταθεί ανάλογα με πιθανές παρατάσεις 

υλοποίησης του προγράμματος από τη Διαχειριστική Αρχή. 

 

 

Α.22  Αμοιβή Αναδόχου –  Κρατήσεις  

Α 22.1  Αμοιβή Αναδόχου  

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
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που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

Οι ανωτέρω τρόπος πληρωμής δύναται να τροποποιηθεί για τις ανάγκες του Έργου κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την 

προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα 

έχει παραληφθεί. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά το νόμο. 

 

22.2  Κρατήσεις  

Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβαρύνει τον 

ανάδοχο. (Παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15-9-2011). 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται.  

 

Α.23  Αναπροσαρμογή τιμών  

Οι προσφερόμενες τιμές θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την λύση της Σύμβασης. Για το 

λόγο αυτό η συμμετοχή στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου συνεπάγεται ρητή, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωμα 

αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν, και που τυχόν απορρέει από άλλη 

σχετική διαταγή. 

Α.24  Εγγυήσεις –  Υποχρεώσεις  

 

Α 24.1  Εγγυητική ευθύνη –  Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του δεσμεύεται και εγγυάται προς τον ΟΛΚΕ 

ότι θα παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το σχετικό ρυθμιστικό νομικό 

πλαίσιο, τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες (νόρμες) και 

τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν, και θα πληροί όλες τις προδιαγραφές, 

λειτουργίες, ιδιότητες και χαρακτηριστικά που απορρέουν τόσο από την παρούσα 

Διακήρυξη, ή θα διαμορφωθούν από την Αναθέτουσα Υπηρεσία κατά την ανέλιξη παροχής 

υπηρεσιών του εν λόγω έργου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι σε διαρκή διαβούλευση με τις υπηρεσίες του ΟΛKE, με στόχο τη 

συμβουλευτική στήριξη και τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά την εκπόνηση των ως άνω 

παραδοτέων – μελετών. Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

 Συμμετοχή σε όλες τις απαραίτητες συναντήσεις εργασίας, εφόσον αυτές ζητηθούν 

εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή  με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης και τις  διαχειριστικές ανάγκες του λιμανιού. 
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 Προγραμματισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση του ποιοτικού αποτελέσματος των 

παραδοτέων. 

 

Α 24.3  Εμπιστευτικότητα  

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 ζημίας της και την 

παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει 

την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

Α.25  Τροποποίηση Σύμβασης –  Εκχωρήσεις –  Μεταβιβάσεις  

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, εξαιρουμένης ρητώς οποιασδήποτε τροποποίησης συνεπάγεται 

υπέρβαση της διατιθέμενης για το έργο πίστωσης.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά την παρούσα 

Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οιονδήποτε.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην 

εκτέλεση του Έργου, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία με την παράθεση απολύτως 

αιτιολογημένου σκεπτικού. 

 

Α.26  Υποχρεώσεις Ασφάλισης  

Ο Ανάδοχος δεν εκπροσωπεί ή δεσμεύει τον Φορέα Διοίκησης του Λιμένα με οποιοδήποτε 

τρόπο, ενεργών μόνο στο όνομα του και για ίδιο λογαριασμό του.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το σύνολο της Ομάδας 

Έργου  στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του 

Έργου, καθώς και να καταβάλλει ανελλιπώς τις νόμιμες αποδοχές του απασχολούμενου 

προσωπικού.  

Σε περίπτωση που ο Φορέας Διοίκησης του Λιμένα υποχρεωθεί να καταβάλλει προς 

οιονδήποτε αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως για αξιώσεις και απαιτήσεις που 

πηγάζουν από παράβαση υποχρεώσεων του Αναδόχου ή από απαιτήσεις του προσωπικού 
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του, δικαιούται να προσεπικαλέσει τον Ανάδοχο να συμμετάσχει στη δίκη και να 

υποχρεωθεί στην καταβολή των αποζημιώσεων που θα ήθελε επιδικασθούν, άλλως να 

ζητήσει αναγωγικά από τον Ανάδοχο κάθε ποσόν που θα καταβάλλει κατά τα ανωτέρω και 

για κάθε άλλη δαπάνη ή ζημιά που θα υποστεί από την αιτία αυτή. 

 

Α.27  Δημοσιότητα –  Πληροφόρηση  

 

Α 27.1  Δημοσιότητα  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί : 

1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

2. Σε μία τοπική εφημερίδα 

3. Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 

 

Α 27.2  Πληροφορίες   

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τον ΟΛΚΕ, ημέρες Δευτέρα έως 

Παρασκευή και ώρες 11:00 ως 14:00: 

Ταχ. Δ/νση:  Νέος Επιβατικός Σταθμός, Νέο Λιμάνι – Κέρκυρα  

Ταχ. Κώδικας: 49100 

Πληροφορίες: Βασιλική Μαρτζούκου  

Email :  protocol@corfuport.gr 

Τηλ.:  2661045551 

FAX:  2661037173 

 

 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την 

προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 

Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

 

 

Κέρκυρα  26 Ιανουαρίου 2016 

 

Για τον ΟΛΚΕ Α.Ε. 

 

 

        ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: : ΟΛ.ΚΕ. ΑΕ 

Νέο Λιμάνι , Νέος Επιβατικός Σταθμός , Κέρκυρα 49100 

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

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

………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

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

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

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

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

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

Κοινοπραξίας,} 

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

διαγωνισμό της (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 με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

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

στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

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

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

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

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

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

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

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

την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από 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.    

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



45 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: : ΟΛ.ΚΕ. ΑΕ 

Νέο Λιμάνι , Νέος Επιβατικός Σταθμός , Κέρκυρα 49100 

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

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

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

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

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

Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της(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 τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή 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. 

 



46 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 

Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών 

…………………………………………………………………………………… 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού της ως άνω παροχής υπηρεσιών 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. 

…………………………..,1 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από …………………………….., στις 

………………………………… 

υποψήφιος2 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νομικού 

προσώπου με την επωνυμία 

……………………………………………………………………………………………………………………………………4 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες 

αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 

3316/05, τα ακόλουθα:  

Α. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που 

εκπροσωπώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, καταδικαστεί με απόφαση 

ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου5 για: 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4.Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, με 

τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου, (ή 

εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

                                           

1 τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος 

2 σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 

3 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό 
εταιρεία, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας. 

4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται. 

5 Διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση. 
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Β. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση6, ή αναγκαστική διαχείριση. 

Γ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και 

τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.  

Δ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

Ε. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, 

που οφείλω σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο. 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια 

των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, 

εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής.  

 

 

Τόπος-Ημερομηνία……… 

 

       Ο δηλών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

6 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σταθμισμένο Κόστος ανά Επίπεδο Εμπειρίας και Ρόλο 

 

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ Α/Μ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 
Α/Μ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 
Α/Μ 

ΚΟΣΤΟΣ 
Α/Μ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Ε≤Β Ζ=Δ*Ε 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

3.000 10,00      

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1.600 10,00      

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

1.600 10,00    

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡ. 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

1.600 7,00    

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΕ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

1.600 7,00    

ΣΥΝΟΛΟ 84.400 44,00 ΑΜ    
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