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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.)   
ΈΡΓΟ:  «Επιλογή συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υλοποίησης  του έργου 
CARICA στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic CBC 2007-2013»   
 
Προϋπολογισμός: 57.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 
Αρ. Πρωτ.:  1958/5.0/22-7-2016 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

 
 

Για την  «Επιλογή συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υλοποίησης  του έργου 

CARICA στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic CBC 2007-2013» 

(Capitalization of Adriatic-Ionian Reliable Intermodal Connections to support the 
EUSAIR Action plan) 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

“IPA Adriatic 2007-2013”  
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Ο Οργανισμός Λιμένα ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ, 

Έχοντας υπόψη: 

• τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ ΕΚ του Π.Δ.  59/2007 και συμπληρωματικά με 
του Π.Δ. 118/2007 και του Ν. 2362/1995,άρθ. 83, παρ. 1 όπως αυτό 
αναθεωρήθηκε με την υπ’ αρ. 35130/ 739 απόφ. Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1291Β/ 
11-8-2010 για το ύψος Υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου). 

• τις διατάξεις του Ν. 2856/ 2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’/ 248), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3336/ 2005 (ΦΕΚ Α΄/ 95). 

• 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. 3429/05 (ΦΕΚ 314 Α΄/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(ΔΕΚΟ)». 

• Το άρθρο 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 1247/Α’/95) «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

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

• τις διατάξεις του νόμου 3548/07 (ΦΕΚ 68/20-3-2007) «Καταχώριση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό τοπικό τύπο και άλλες 
διατάξεις». 

• 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. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, 
τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της 
Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης (…) και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» 

• την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε. αριθμ. L 134 της 
30.4.2004. σελ. 114), όπως ισχύει και το Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της 
ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

• τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (Ε.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 2342/2002 της επιτροπής της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ.1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  

• το Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α’/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια 
αυτής». 

• το 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 
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ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις». 

• Tις διατάξεις του Π.Δ.118/10-07-2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών 
του Δημοσίου»  όπως ισχύει σήμερα. 

• τις σε εκτέλεση 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.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

• Την   εγκριτική απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος 
«IPA ADRIATIC”, περί υλοποίησης του έργου.  

• Τη με αριθ.180/2015 απόφαση  του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. περί ανασυγκρότησης 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΚΕ ΑΕ και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Πρόεδρου 
& Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

• Το εγκεκριμένου Τ.Δ.Ε. του έργου «CARICA» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος IPA Adriatic 2007-2013  

• Τη  Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου. 

• Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του 
Επικεφαλής Εταίρου.  

• Την υπ’ αρ.92 /2016 απόφαση του Πρόεδρου & Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.KE. 
ΑΕ για τη διενέργεια του διαγωνισμού «Επιλογή συμβούλου  διαχείρισης και 
τεχνικής υλοποίησης του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου CARICA στο 
πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic CBC 2007-2013».  

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

 
Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «Επιλογή συμβούλου  
διαχείρισης και τεχνικής υλοποίησης του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του 
έργου CARICA στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic CBC 2007-2013». 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις Πενήντα Επτά Χιλιάδες και 
Πεντακόσια Ευρώ [57.500,00€] μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 
Εβδομήντα μία χιλιάδες και τραιακόσια ευρώ  [71.300,00€] 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα 
με τους αναλυτικούς όρους της πρόσκλησης όπως παρουσιάζονται στο ΜΕΡΟΣ Α’ – 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και το ΜΕΡΟΣ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Το ανωτέρω έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έργου “CARICA” 
που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «IPA Adriatic CBC 2007-2013» και 
χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής 
Βοήθειας) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. 

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 
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Κεντρικά Γραφεία Ο.Λ.ΚΕ. 
ΑΕ  
 

08 / 08 / 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 11.00 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  “CARICA” 

Το έργο CARICA “Capitalization of Adriatic-ionian Reliable Intermodal 

Connections to support the EUSAIR Action plan” κεφαλαιοποιεί πολυετείς 

δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ λιμένων του Ιονίου και της Αδριατικής. Αξιοποιεί 

τα αποτελέσματα του Προγράμματος IPA CBC 2007-2013 από έργα που έχουν ήδη 

χρηματοδοτηθεί και χρηματοδοτούνται ADRIATICMOS (1η πρόσκληση), 

INTERMODADRIA (2η πρόσκληση) και EASYCONNECTING (πρόσκληση για 

στρατηγικά έργα) τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μεταφορών στην 

περιοχή Αδριατικής-Ιονίου με παράλληλο στόχο την διασύνδεσή τους και με τα 

υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στα παραπάνω έργα συνεργάζονται 

στο CARICA, είτε ως τελικοί δικαιούχοι είτε έμμεσα ως συνδεδεμένοι εταίροι. Αυτή η 

εταιρική σύνθεση εξασφαλίζει την κεφαλαιοποίηση των προηγούμενων αυτών έργων 

σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Στρατηγικής EUSAIR, συμβάλλοντας στην 

επίτευξη των ειδικών στόχων 1 & 2 του δεύτερου πυλώνα της Στρατηγικής EUSAIR, 

βελτιώνοντας έτσι τη συνδεσιμότητα των δικτύων μεταφορών κάθε περιοχής, μέσω 

του συντονισμού έργων υποδομής, και τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων 

μεταφορών μεταξύ των εμπλεκομένων περιοχών. Ειδικότερα, το έργο είναι σε 

συμφωνία με το 1ο Θέμα «Θαλάσσιες Μεταφορές», του Άξονα Προτεραιότητας 

«Ανάπτυξη Λιμένων, βελτιστοποιώντας τη διασύνδεση των λιμένων μέσω τη 

βελτίωση των υποδομών και των διαδικασιών/ λειτουργιών, δεδομένου ότι προβλέπει 

την μελέτη και εφαρμογή αποδοτικών και βιώσιμων επενδυτικών μέτρων για την 

ανάπτυξη των υποδομών των λιμένων και των κέντρων logistics, μέσω της 

ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων οικονομικών διαδρομών με βάση τις 

προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ροές που προκύπτουν από τα τρία 

κεφαλαιοποιούμενα έργα. Το CARICA βασίζεται επίσης στο Θέμα 2 "Διατροπικές 

συνδέσεις με την ενδοχώρα», του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη MoS» μιας και 

υποστηρίζει τις συνδυασμένες και βιώσιμες μεταφορές με τη συμμετοχή των φορέων 

λήψης αποφάσεων και των επαγγελματιών των διατροπικών εμπορευματικών 

μεταφορών. Το CARICA προωθεί τη συνδεσιμότητα μεταξύ των περιοχών 

Αδριατικής-Ιονίου και τη βελτίωση του συντονισμού σε μακρο-περιφερειακό επίπεδο 

καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών 

για την από κοινού εφαρμογή των στρατηγικών και των επενδύσεων σε υποδομές, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των θαλάσσιων αρτηριών της Αδριατικής. 

 
Αναλυτικά, το αντικείμενο και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται 
στο ΜΕΡΟΣ Β’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας Διακήρυξης.  

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. 

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε), ο 
οποίος προκηρύσσει το διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη σύμβαση 
εκτέλεσης του έργου. 
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Δ/νση έδρας του Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ Κτήριο Υπηρεσιών Λιμένα Κέρκυρας 

Τηλέφωνο:  +30 26610 45551 

Fax: +30 26610 37173 

email: protocol@corfuport.gr 
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ΜΕΡΟΣ (Α) 

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Άρθρο 1ο  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, με 
ίσους όρους, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική 
επάρκεια και εμπειρία σύμφωνα με το αντικείμενο του έργου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, 
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και 
προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και 
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και 
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική 
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι συμμετέχοντες που θα υποβάλλουν προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 
παραλάβει επίσημα τα Τεύχη της παρούσας καταθέτοντας σχετική αίτηση. 

 

 

Άρθρο 2ο  ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

Η παραλαβή της Διακήρυξης μπορεί να γίνει το αργότερο (2) ημέρες πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την κατάθεση των προσφορών. Η 
διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΛ.ΚΕ. Α.Ε., Τηλ. 
+30 26610 45551.– fax: +30 26610-37173, e-mail: protocol@corfuport.gr  Κτήριο 
Υπηρεσιών Λιμένα Κέρκυρας, δ/νση Ν ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ T.K. 49100, Κέρκυρα. 

Η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), ο 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση 
της.  

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. να έχει στη 
διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση 
που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ 
αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 
Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον συνολικό 
αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
εγγράφως στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές 
κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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• Άρθρο 3ο  ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Διακήρυξης. 

Συμπληρωματικές, αποκλειστικά έγγραφες, διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη 
θα παρέχονται το αργότερο μία (1) ημέρα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που 
έχει καθοριστεί για την κατάθεση των προσφορών και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει 
καθοριστεί για την υποβολή των προσφορών. 

• Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τον 
Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε), Κέρκυρα, Τ.Κ 49100, τηλ: 
26610-45551, e-mail protocol@corfuport.gr. fax: 26610-37173 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Αναδόχου ή 
στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Άρθρο 4ο  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

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 στα 
πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.  

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης 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 με 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. 

 

• Άρθρο 5ο  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δεν γίνονται δεκτοί 
και αποκλείονται, όσοι: 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, 

• 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 
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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.  

Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας συμμετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για 
κάθε μέλος της. 

• Άρθρο 6ο  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη. 
Προσφορές, που κατατίθενται μετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής ημερομηνίας 
είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται.  

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να: 

• συντάσσονται με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, φέρουν την υπογραφή του 
προσφέροντα και υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα 
Διακήρυξη, 

• αναφέρουν ότι οι προσφέροντες έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας 
Διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται ότι υπάρχει με την υποβολή 
της προσφοράς. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι 
οι συμμετέχοντες είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος Διακήρυξης. 

• αναφέρουν ρητά την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα 
όλων των όρων της Διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών και λοιπών),  

• υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα 
αναφέρονται και στην αγγλική). Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η 
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Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα 
είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόμενης, 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. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 
γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο 
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων.  

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις 
βαθμίδες της), και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 
υπαλλήλων του με την Υπηρεσία, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 
• αφορούν ολόκληρο το έργο και να αποτελούν μια ολοκληρωμένη και ενιαία λύση, 

την καλύτερη κατά την κρίση του προσφέροντος, 

• αναγράφουν τη συνολική προσφερόμενη τιμή αριθμητικά και ολογράφως, 

• είναι δακτυλογραφημένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 
ξύσματα, διαγραφές, προσθήκες ή αλλοιώσεις, κλπ). Εάν στην προσφορά 
υπάρχει οιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση κλπ θα πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις 
διορθώσεις κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση 
της προσφοράς. 

 

• Άρθρο 7ο  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, 
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. Ήδη προσδιορίζεται ότι δεν 
λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές, που : 

• είναι αόριστες και δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση ή 
περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, ή συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες 
με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, 

• αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 
την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

• περιέχουν εναλλακτικές προσφορές, είτε στο σύνολό τους, είτε για τα επιμέρους 
τμήματα του έργου, 

• αφορούν μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητουμένων 
υπηρεσιών, 

• δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 
κεφάλαια του παρόντος, 

• δεν περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δε συνοδεύονται από τη 
νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

• δεν περιλαμβάνουν με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζουν τιμές 
σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 
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• υποβάλλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του έργου, 

• ο χρόνος ισχύος τους ορίζεται μικρότερος των ενενήντα  (90) ημερών, 

• δεν είναι σύμφωνες με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί 
αναφέρονται, 

• κατατεθούν εκπρόθεσμα. 

 
 

• Άρθρο 8ο  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με 
το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ, Κτιριο 
Υπηρεσιών Λιμένα Κέρκυρας Ν Λιμάνι Κέρκυρας, Υπ’ όψη της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την .08/08/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και 
ώρα: 11.00 π.μ. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν επίσης και με συστημένη ταχυδρομική 
επιστολή. Όσες προσφορές υποβληθούν με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπ’ όψιν 
μόνον εάν αυτές θα περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μέχρι την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι μέχρι την 08/08/2016, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 11.00 π.μ.). 

Προσφορές που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, 
αλλά επιστρέφονται. Η ημερομηνία και ώρα υποβολής θα αποδεικνύεται μόνο από το 
Πρωτόκολλο του  Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ. 

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της 
υποβολής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε, ΤΚ 49100, Κέρκυρα. Κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν 
υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 
•  

• Άρθρο 9ο  ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για 
ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90)  
ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα, μόνο εφ' όσον αυτός την 
αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η κατακύρωση γίνεται στο 
δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

•  
• Άρθρο 10ο  ΤΙΜΕΣ & ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι εκφρασμένες σε Ευρώ (€). 
Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ). 
Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. 
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Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς. 
Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η 
συνολική τιμή, απορρίπτονται. 
Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του έργου. Προσφορές 
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 
 

• Άρθρο 11ο  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, υποβάλλονται στον τόπο και το χρόνο που 
ορίζει η Διακήρυξη, μέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ή ΕΝΙΑΙΟ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ.  

Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας 
συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή, για την πρωτοκόλληση του, στην οποία θα 
πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς. 

Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναφέρει : 

• τον προσφέροντα: την επωνυμία, την ταχ. διεύθυνση και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του προσφέροντος ή τις επωνυμίες, τις διευθύνσεις και τα 
στοιχεία επικοινωνίας των μελών της ένωσης, 

• τον αποδέκτη: Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό της ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών (δηλαδή Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.)  

• την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού: .08/ 08/2016, ώρα 
11.00 π.μ. 

την ένδειξη: ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη 
ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Επιλογή συμβούλου  διαχείρισης και τεχνικής 
υλοποίησης του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου CARICA στο πλαίσιο του 
Προγράμματος IPA Adriatic CBC 2007-2013». 
  
Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει 
να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου 
φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον : 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α : «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Όλα τα ζητούμενα στοιχεία επι ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται σε ένα (1) 
πρωτότυπο και ένα (1) αντίτυπο το καθένα και τοποθετούνται στον αντίστοιχο 
υποφάκελο, αναλόγως του περιεχομένου τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στη 
σχετική παράγραφο της παρούσας Διακήρυξης. Δηλαδή στον ενιαίο φάκελο 
προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας υπάρχουν συνολικά τρεις (3) 
σφραγισμένοι υποφάκελοι, ως εξής :  

• Υποφάκελος Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) 
αντίτυπο, 

• Υποφάκελος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) 
αντίτυπο,  

• Υποφάκελος Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα 
(1) αντίτυπο. 
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Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιτύπων, το πρωτότυπο θα είναι το 
επικρατέστερο των άλλων. 

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (α) οικονομικής 
προσφοράς, (β) τεχνικής προσφοράς, και (γ) δικαιολογητικών συμμετοχής με την 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απορρίπτονται. 

Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένοι και με την 
σφραγίδα του προσφέροντος στα σημεία ανοίγματος, ώστε να μην είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νομικών), η κοινή προσφορά 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπο τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο. 

 

• Άρθρο 12ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα τυπικά και λοιπά 
δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά, τοποθετημένα 
στον αντίστοιχο υποφάκελο, ως ακολούθως. 

12.1 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που 
υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος: 

• την 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 Κεφάλαιο 

“Αποκλεισμός Συμμετοχής” περιπτώσεις της παρούσας Διακήρυξης 
2.1.2. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην 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 δικαιολογητικών των πινάκων του Κεφαλαίου 
“Δικαιολογητικά κατά το Στάδιο Κατακύρωσης” της παρούσης, κατά 
περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

 
Σε συμφωνία με τον Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) «η ως άνω Υπεύθυνη 
Δήλωση δύναται να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε 
προκήρυξη.» 
 

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.). 
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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 συμμετέχει στην Ένωση. Οι Ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να 
περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή/και τη συμπλήρωση 
ελλείψεων εκάστου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, και οι διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, 
το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του 
ζητούμενου έργου. 

Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόμοιων έργων,- τα οποία 
έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία- με αναφορά στην οικονομική τους αξία, 
στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συμμετοχής του 
διαγωνιζόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 35 «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Επισημαίνεται ότι στην προσφορά του κάθε υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει: 

• να εμφανίζεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αμοιβή και το χρονικό διάστημα 
παροχής των υπηρεσιών τους σε προηγούμενα έργα, καθώς και οι αποδέκτες 
τους δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. 

• τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 
εμπεριστατωμένα ώστε αφενός μεν να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του 
υποψηφίου αναδόχου σε παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και παρόμοιες με τις 
ζητούμενες υπηρεσίες, αφετέρου δε να είναι δυνατόν να διασταυρωθούν. 

• Ο κάθε ανάδοχος και η Ομάδα Έργου πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία 
για την εκτέλεση του παρόντος έργου και πρέπει να επισυναφθεί 
οργανόγραμμα των στελεχών και του προσωπικού του προσφέροντα όπως και 
των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της 
ομάδας έργου, με προσδιορισμό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό 
σχήμα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των 
δράσεων και την εκτέλεση των εργασιών και βιογραφικά σημειώματα αυτών.  

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 
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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. 

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 έλεγχο, 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: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του 
έργου και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή. 

• Υπεύθυνη Δήλωση 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. 

• δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. 
Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν 
αποκλεισθεί από διαγωνισμούς Αντιστοίχου Αρχής. 
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• δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό 
παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

• ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση, ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους 
όρους της Διακήρυξης καθώς και 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. 

12.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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 συμπληρωμένους 
τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (ανάλογα με τη νομική του μορφή), σε 
σφραγισμένο φάκελο, με τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

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 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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση α) για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα 
αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

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 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.  

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 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. 
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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 δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα 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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του 
Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

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 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. 

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 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 δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση. 
 
 
 
Γ) Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 
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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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι, (α) ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., (β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., (γ) Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και (δ) νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 
προσώπου, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

 (i.) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007,  

 (ii.) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

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 πτώχευση και δεν τελεί σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

4. 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. 

5. 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 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 δικαιολογητικά του ανωτέρω 
πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.  
 
Δ) Συνεταιρισμοί 
1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση (i.) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 
60/2007, (ii.) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 
εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 
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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. 

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, το εν λόγω πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, 
από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4.  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 δικαιολογητικά του ανωτέρω 
πίνακα μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 
 

Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ –ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
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, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του 
Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, 

ii. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο γα 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. 

• 12.2  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β :  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β’ περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά του υποψηφίου, 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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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 (ή 
μονογραμμένα) από τον νόμιμο ή τον κοινό εκπρόσωπο (σε περίπτωση 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας).   
Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον : 

12.2.1  Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, με επισήμανση των τυχόν 
προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επιλύσεώς τους. 

12.2.2 Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας παροχής των ζητουμένων 
υπηρεσιών και το συντονιστή της, όπου θα παρουσιάζοντα τα καθήκοντα και 
η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδος, καθώς και στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε παρασχεθείσες υπηρεσίες.  

Συγκεκριμένα το οργανόγραμμα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία: 
12.2.2.1.(α) Δήλωση Ομάδας παροχής της υπηρεσίας, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από πίνακα του 
προσωπικού της ομάδας παροχής της υπηρεσίας, όπως το 
υπόδειγμα 1 του προσαρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

12.2.2.2.(β)  Βιογραφικό σημείωμα και πίνακα Εμπειρίας της σχετικής κατηγορίας, 
για κάθε μέλος της ομάδας παροχής της υπηρεσίας, που 
περιλαμβάνει τις ανάλογες συμβάσεις στην παροχή υπηρεσιών των 
οποίων έχει συμβάλει, προκειμένου να τεκμηριωθεί η 
αποτελεσματικότητα της δράσης τους σε παρασχεθείσες υπηρεσίες.  

Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου 
στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

12.2.2.2.1 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος του 
παρόντος διαγωνισμού, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην θέση 
που προβλέπεται στον σχετικό πίνακα της παραγρ. 12.2.2.1 της 
παρούσας, 

12.2.2.2.2 τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος  είναι αληθή, 
12.2.2.2.3 έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, που αφορούν την συμμετοχή του στη ομάδα παροχής 
της υπηρεσίας και 

12.2.2.3.(γ) Διάγραμμα Οργάνωσης Ομάδας στο οποίο θα περιγράφεται 
αναλυτικά η στελέχωση (ο συντονιστής, τα επιστημονικά στελέχη και 
το λοιπό προσωπικό) της ομάδας παροχής της υπηρεσίας.  

12.2.2.4.(δ) Τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες και Ειδικοί σύμβουλοι που προτίθεται 
να αξιοποιήσει ο «Υποψήφιος» κατά την διεκπεραίωση των 
εργασιών της σύμβασης.   

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθούν και υπεύθυνες δηλώσεις των 
εξωτερικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων, ότι αποδέχονται την συνεργασία. 

 
12.2.2.5.(ε) Έκθεση Καθηκόντων, στην οποία θα παρουσιάζονται τα 

προβλεπόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες των στελεχών της 
ομάδας και οι  εφαρμοζόμενες διαδικασίες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία εκτέλεση των εργασιών και η 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων.  

12.2.3. Έκθεση Μεθοδολογίας, στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει την 
μεθοδολογία με την οποία θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, που 
περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών με 
κατάτμηση σε επιμέρους δραστηριότητες, τις εσωτερικές διαδικασίες 
διεκπεραίωσης των υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα με τη χρονική 
κλιμάκωση των δραστηριοτήτων καθώς και  τον τρόπο αξιοποίησης του 
δυναμικού. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους προσφέροντες για 
συνέντευξη προκειμένου να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν τη μεθοδολογία 
προσέγγισης του έργου. 

 

• 12.3  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου η 
οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζει το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως 
και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το 
έργο, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ δεν είναι 
επιλέξιμη δαπάνη και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες 
κατά την υλοποίηση του έργου. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή για την παροχή 
από πλευράς αναδόχου συνεχούς υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο 
πλαίσιο της αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων 
τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη - επί ποινή αποκλεισμού – 
σύμφωνα με το  υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς,  το οποίο συνοδεύει την 
παρούσα διακήρυξη και να μη φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες 
κ.λ.π.). 

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. 

Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του 
διαγωνιζόμενου για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση της σύμβασης 
και τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό της έχει λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για 
τις αμοιβές προσωπικού, συνεργατών και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν 
για την εκτέλεση του έργου και όλες οι δαπάνες και 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. 
Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή για την παροχή από πλευράς αναδόχου συνεχούς 
υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής 
υλοποίησης του έργου. 

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 την σύνταξη και 
υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων, προσφορών κ.λ.π., 
στην περίπτωση μη κατακύρωσης του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο. 

Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά.  

Ως υπερβολικά χαμηλή προσφορά ορίζεται αυτή που είναι μικρότερη από το 90% του 
προϋπολογισμού του έργου, ήτοι ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού 
μεγαλύτερο του 10%.  Στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή, πριν απορρίψει 
τις προσφορές, ζητά υποχρεωτικά και εγγράφως από τον υποψήφιο Ανάδοχο την 
υποβολή έγγραφων και συμπληρωματικών διευκρινήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ. 
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• Άρθρο 13ο  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού από αυτόν από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., συνεπώς συνολικού 
ποσού  Χιλίων εκατό πενήντα (1.150,00€) και απευθύνεται στον Οργανισμό 
Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. 

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 μετάφραση του στην ελληνική θα 
υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής Εγγυητικής Επιστολής από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ανάλογο Οργανισμό του εξωτερικού, και  
προκειμένου να πιστοποιείται η γνησιότητά της, αυτή θα πρέπει να είναι 
νόμιμα επικυρωμένη είτε από το Προξενείο της χώρας της εκδούσας αρχής, 
είτε με την επίθεση της  σφραγίδας «Αpostile», σύμφωνα με την Συνθήκη της 
Χάγης, όπως κυρώθηκε με τον ν.1497/84. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
περισσότερο από την 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, δηλαδή 120 ημέρες, από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού, 

• την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση,  

• τον τίτλο του έργου, για το οποίο εκδίδεται η εγγύηση, για την «Επιλογή 
συμβούλου  διαχείρισης και τεχνικής υλοποίησης του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε. για την 
υλοποίηση του έργου CARICA στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic 
CBC 2007-2013»,  
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• ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,  

• 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. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί 
να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ του Ο.Λ.ΚΕ.. ΑΕ. 
 

Άρθρο 14ο  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

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% 
επί της συνολικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία, που αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής. Επιπλέον, 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. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή και την εκκαθάριση των 
συνόλου των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
 

Άρθρο 15ο  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του 
Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή 
πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η 
ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
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Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα 
στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών κατά φύλλο. 

Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται.  

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφαίνεται σχετικά.  

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών 
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά - 
στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Οι Φάκελοι Τεχνικών 
Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους κατά 
φύλλο (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, αποφαίνεται σχετικά με την 
αξιολόγηση του Φακέλου Δικαιολογητικών και του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς και 
συντάσσει πρακτικό το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
Αναδόχους. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και 
ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους 
Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια 
Επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι 
Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους κατά 
φύλλο. 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον 
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, 
από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος 
του Έργου. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΛΚΕ ΑΕ κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπή Διενέργειας του  Διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 16ο  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες 
“Κριτηρίων αξιολόγησης”, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών: 

• Είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
(υποχρεωτικές [ως απαράβατοι όροι] και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία 
αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική 
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βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 
όλων των κριτηρίων.  

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α 
Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων 
του έργου  

40% 

Β Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου   30% 

Γ 
Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού 
σχήματος  της Ομάδας Έργου  

30% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 100% 

•  

• Άρθρο 17ο  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος εκτέλεσης του 
έργου. Ο τελικός βαθμός της προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον τύπο: 

Λi = 85 * (Βi/Βmax) + 15 * (Kmin/Ki) 
όπου: 
Λi: συνολική βαθμολογία της προσφοράς i 
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. 
 
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 
τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του Φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Απoκλίσεις απo όρους της διακήρυξης ή από σημεία τωv τεχνικών προδιαγραφών 
πoυ έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε 
ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη τωv προσφορών. 
 
 

Άρθρο 18ο  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   
 

Για τις ενστάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. 

Ένσταση επιτρέπεται κατά τις διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής 
παρόχου σε αυτόν, της νομιμότητας της διενέργειάς του ως και την κατακυρωτική 
απόφαση. 

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού ως εξής: 

(α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών (για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.  
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Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολογησης Ενστάσεων η οποία 
γνωμοδοτεί σχετικά και επί της ένστασης αποφασίζει η Προϊστάμενη Αρχή. 

(β) κατά των πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 
συμμετοχή οποιουδήποτε προσφέροντα στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του 
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του 
σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού 
αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η 
Προϊστάμενη Αρχή. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (02) ημερών από της 
υποβολής της. 

(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα 
σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος 
προσφέρων έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας 
αρχής. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (02) ημερών από την υποβολή 
της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται από τη Προϊστάμενη Αρχή το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

Προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή 
δικαστικών αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που 
προηγείται της σύναψης σύμβασης διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Άρθρο 19ο  ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά κατά την εξέλιξη του έργου, όπως 
αυτό φαίνεται στο Μέρος Β’ (Τεχνική Περιγραφή) του παρόντος, μετά την οριστική 
παραλαβή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του προγράμματος  “CARICA”. 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και 
δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν 
αναθεωρείται. Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Ο.Λ.KE. Α.Ε. 

•  

• Άρθρο 20ο  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες υπερ τρίτων κρατήσεις. 

Επίσης υπόκειται στην κράτηση 0,1% όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του αρ. 4 του 
Ν. 4013/2011, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,1% επί του ποσού της σύμβασης. 

•  

• Άρθρο 21ο  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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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 (ΚΕΡΚΥΡΑ). 

•  
 

• Άρθρο 22ο  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου της έρευνας που ο 
ανάδοχος θα παραδώσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε εκτέλεση της Σύμβασης, 
μεταβιβάζονται  επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση 
και εκμετάλλευση από αυτήν. 

Όλη η εργασία, υπηρεσίες, διαγράμματα, σχέδια, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, 
υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται 
ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά 
και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις 
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Όλα τα προϊόντα (υλικά και πνευματικά) που προκύπτουν από το έργο αποτελούν 
περιουσία του εταιρικού σχήματος στο σύνολό του. Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τα χρησιμοποιήσει για δράσεις επικοινωνίας και 
ενημέρωσης αναφορικά με το Πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις που προϋπάρχουν 
δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που διατίθενται στο έργο αυτά 
είναι απόλυτα σεβαστά. 

Η Ομάδα Διαχείρισης του έργου θα θεσπίσει τις διαδικασίες για τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων του έργου, σε συνεννόηση με την ΔΑ. Ειδικότερα, η ΔΑ πρέπει να 
είναι ενήμερη για οποιαδήποτε περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευσης των προϊόντων 
του έργου, καθώς αυτό μπορεί να φέρει έσοδα στο έργο. Κατά τα λοιπά 
επισημαίνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 

 
Άρθρο 23ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα 
υποβάλλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, 
τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία και θα τις εγκρίνει ή θα τις απορρίπτει κατά περίπτωση. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων.  
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•  
•  

• Άρθρο 24ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

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.   

 
Άρθρο 25ο  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την 
κατακύρωσή του από το αρμόδιο όργανο, ήτοι το  Δ.Σ. του  Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.. 
Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου –Δ.Σ.- του 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.,- στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. Για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία 

επηρεάζεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 
β. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων εις βάρος του πραγματικού 
ανταγωνισμού, 

γ. Εάν λήξει η ισχύς των Οικονομικών Προσφορών και δεν δοθούν οι απαιτούμενες 
παρατάσεις από τους διαγωνιζομένους, 

δ. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό ή 
οικονομικά ασύμφορο για τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., 

ε.   Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.. 
Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του διαγωνισμού ή / και να αναμορφωθεί 
ανάλογα το αποτέλεσμά του από το αρμόδιο όργανο –Δ.Σ.- του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ή να 
αποφασισθεί η επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η 
παράλειψη. 

Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε 
αυτόν, δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
Η απόφαση του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για την ανάθεση της σύμβασης κοινοποιείται εγγράφως 
στον Ανάδοχο. Ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος θα ενημερωθεί το αργότερο μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, για την υπογραφή της σύμβασης. Αν η 
προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη με υπαιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο 
οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης και ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου –Δ.Σ.- του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε 
και εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχει λόγος ματαίωσης πλέον του διαγωνισμού, ο 
διαγωνιζόμενος του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καλείται για την υπογραφή της σύμβασης. 
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Άρθρο 26ο  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Μόνο κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης και κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί 
αποκλειστικά η υποβολή της συμφερότερης προσφοράς σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται παραπάνω, ο προσφέρων της οποίας ανακηρύσσεται Ανάδοχος και 
καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

Άρθρο 27ο  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Επτά Χιλιάδες και 
Πεντακόσια Ευρώ [57.500,00€] μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 
ποσό Εβδομήντα μία χιλιάδες και τριακόσια ευρώ  [71.300,00€] 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Από το ανωτέρω ποσό των Εβδομήντα μία χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ  
[71.300,00€] το ποσό των Πενήντα Επτά Χιλιάδων και Πεντακοσίων Ευρώ 
[57.500,00€] προέρχεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προγράμματος, ενώ το 
ποσό των Δεκατριών Χιλιάδων Οκτακοσίων ευρώ  [13.800 €], που αντιστοιχεί σε 
Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

 
Άρθρο 28ο  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του «Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» και του 
υποψήφιου Αναδόχου θα άρχεται από την ημερομηνία αποδοχής της αναγγελίας 
κατακύρωσης και θα λήγει την 31/10/2016 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά 
περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου στο σχετικό άρθρο του 
παρόντος τεύχους. 
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ΜΕΡΟΣ (Β) 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

• Άρθρο 29ο ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το έργο CARICA “Capitalization of Adriatic-ionian Reliable Intermodal 

Connections to support the EUSAIR Action plan” κεφαλαιοποιεί πολυετείς 

δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ λιμένων του Ιονίου και της Αδριατικής. Αξιοποιεί 

τα αποτελέσματα του Προγράμματος IPA CBC 2007-2013 από έργα που έχουν ήδη 

χρηματοδοτηθεί και χρηματοδοτούνται ADRIATICMOS (1η πρόσκληση), 

INTERMODADRIA (2η πρόσκληση) και EASYCONNECTING (πρόσκληση για 

στρατηγικά έργα) τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μεταφορών στην 

περιοχή Αδριατικής-Ιονίου με παράλληλο στόχο την διασύνδεσή τους και με τα 

υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στα παραπάνω έργα συνεργάζονται 

στο CARICA, είτε ως τελικοί δικαιούχοι είτε έμμεσα ως συνδεδεμένοι εταίροι. Αυτή η 

εταιρική σύνθεση εξασφαλίζει την κεφαλαιοποίηση των προηγούμενων αυτών έργων 

σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Στρατηγικής EUSAIR, συμβάλλοντας στην 

επίτευξη των ειδικών στόχων 1 & 2 του δεύτερου πυλώνα της Στρατηγικής EUSAIR, 

βελτιώνοντας έτσι τη συνδεσιμότητα των δικτύων μεταφορών κάθε περιοχής, μέσω 

του συντονισμού έργων υποδομής, και τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων 

μεταφορών μεταξύ των εμπλεκομένων περιοχών. Ειδικότερα, το έργο είναι σε 

συμφωνία με το 1ο Θέμα «Θαλάσσιες Μεταφορές», του Άξονα Προτεραιότητας 

«Ανάπτυξη Λιμένων, βελτιστοποιώντας τη διασύνδεση των λιμένων μέσω τη 

βελτίωση των υποδομών και των διαδικασιών/ λειτουργιών, δεδομένου ότι προβλέπει 

την μελέτη και εφαρμογή αποδοτικών και βιώσιμων επενδυτικών μέτρων για την 

ανάπτυξη των υποδομών των λιμένων και των κέντρων logistics, μέσω της 

ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων οικονομικών διαδρομών με βάση τις 

προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ροές που προκύπτουν από τα τρία 

κεφαλαιοποιούμενα έργα. Το CARICA βασίζεται επίσης στο Θέμα 2 "Διατροπικές 

συνδέσεις με την ενδοχώρα», του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη MoS» μιας και 

υποστηρίζει τις συνδυασμένες και βιώσιμες μεταφορές με τη συμμετοχή των φορέων 

λήψης αποφάσεων και των επαγγελματιών των διατροπικών εμπορευματικών 

μεταφορών. Το CARICA προωθεί τη συνδεσιμότητα μεταξύ των περιοχών 

Αδριατικής-Ιονίου και τη βελτίωση του συντονισμού σε μακρο-περιφερειακό επίπεδο 

καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών 

για την από κοινού εφαρμογή των στρατηγικών και των επενδύσεων σε υποδομές, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των θαλάσσιων αρτηριών της Αδριατικής. 

 
Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του 

έργου, μέσω της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του 

έργου Easyconnecting καθώς και των άλλων δύο IPA έργων που κεφαλαιοποιούνται 

στο CARICA. Η εμπλοκή του Λιμένα σε πολλά προγράμματα της ΕΕ, αλλά και ως 

εταίρος με ζωτική θέση και ρόλο στο έργο Easyconnecting (μοναδικός εκπρόσωπος 

της Ελλάδος και του Ιονίου), θα οδηγήσει στην κατανομή της σημαντικής εμπειρίας 

του για την υποστήριξη των στόχων της στρατηγικής EUSAIR και της στρατηγικής ΕΕ 

2020. Επίσης, το λιμάνι της Κέρκυρας, θα αξιοποιήσει τις καλές πρακτικές και τις 
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δεξιότητες που έχει ήδη αποκτήσει, καθώς και θα συνεχίσει να συμβάλει στην 

αύξηση της μακροχρόνιας διασυνοριακής συνεργασίας των φορέων που 

δραστηριοποιούνται στο Ιόνιο και στην Αδριατική περιοχή. 

• Άρθρο 30ο ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

H ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων μεταφορών αποτελεί μία από 

τις βασικές συνιστώσες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και έναν από τους πυλώνες 

των κατευθυντήριων γραμμών του ΤΕΝ-Τ, της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές και 

της στρατηγικής EUSAIR. Η νέα μεθοδολογία του ΤΕΝ-Τ προβλέπει περιορισμένες 

διαδρομές μεταφορών, οι οποίες πρέπει να προωθούν την πολυτροπικότητα, την 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καθαρών καυσίμων, όντας 

ικανές να συνδέσουν τους κύριους κόμβους μεταφορών (λιμάνια, πόλεις, 

πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας, αεροδρόμια). Τα παραπάνω είναι σε συμφωνία 

με τον πρωταρχικό στόχο της ανάπτυξης πιο ανταγωνιστικών και αποδοτικών 

εμπορευματικών μεταφορών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τόνωση της 

οικονομικής ανάπτυξης εντός της Ευρώπης και για την εκπλήρωση των στόχων της 

στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. 

Επιπλέον, ο γενικός στόχος του Πυλώνα 2 της Στρατηγικής EUSAIR για τη βελτίωση 

της διασύνδεσης τόσο των περιοχών αυτών μεταξύ τους όσο και με την υπόλοιπη 

Ευρώπη, απαιτεί λεπτομερή συντονισμό των έργων υποδομής και τη βελτίωση της 

λειτουργίας των μεταφορών και των συστημάτων ενέργειας μεταξύ των περιοχών 

αυτών. Για όλους αυτούς τους λόγους η βάση του CARICA είναι τα αποτελέσματα 

των προηγούμενων έργων του ΜΠΒ Αδριατική (INTERMODADRIA, 

EASYCONNECTING και ADRIATICMOS) που στοχεύουν στη βελτίωση των 

διατροπικών μεταφορών και υπηρεσιών στις περιοχές εφαρμογής της στρατηγικής 

EUSAIR. Το CARICA αξιοποιεί τις προσπάθειες που γίνονται από τα έργα αυτά και 

εργάζεται για να ενισχύσει τα διαθέσιμα αποτελέσματα με από κοινού στρατηγικές 

δραστηριότητες έχοντας επίκεντρο τον Πυλώνα 2.3. της Στρατηγικής EUSAIR. Για το 

λόγο αυτό στο CARICA θα συμμετάσχουν φορείς λήψης αποφάσεων, επαγγελματίες 

των διατροπικών μεταφορών και το έργο θα στηρίξει την προετοιμασία 

πρωτοβουλιών ΣΔΙΤ ως μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη των διατροπικών 

μεταφορών στις περιοχές εφαρμογής της στρατηγικής EUSAIR. 

 
Άρθρο 31ο    ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι επιμέρους στόχοι του έργου συνοψίζονται περιληπτικά ως ακολούθως: 

Συμβολή στην ενίσχυση και την ενοποίηση των υφιστάμενων θαλάσσιων συνδέσεων 

μεταξύ λιμένων και ενδοχώρας της περιοχής της Αδριατικής και του Ιονίου μέσω της 

προώθησης της εφαρμογής μελετών και αναλύσεων για τα έργα υποδομής, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των καινοτόμων προγραμμάτων 

χρηματοδότησης για την ενεργοποίηση ιδιωτικών πόρων. Το CARICA έχει βασισθεί 

στην εφαρμογή προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων που έχουν ως αποτέλεσμα 

την αναγνώριση των αναγκών και ελλείψεων μέσω της ανάλυσης των πιθανών 

“MoS” διαδρομών και την σχετική ιεράρχηση τους που εκπονήθηκε στα 

κεφαλαιοποιούμενα έργα.  

Η βιωσιμότητα του έργου ενισχύεται με την αναγνώριση των πιθανών πηγών 

χρηματοδότησης που είναι ήδη διαθέσιμες στην ΕΕ, την ανάπτυξη των 

προβλεπόμενων εκτιμήσεων κυκλοφορίας, τις προτάσεις ώστε να δοθούν κίνητρα 
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στις σιδηροδρομικές-οδικές, θαλάσσιες- οδικές και θαλάσσιες-σιδηροδρομικες 

μεταφορές, καθώς και την ειδική και σε βάθος ανάλυση των κοινών διαδικασιών 

εφαρμογής για χρηματοδότηση και χρήση κονδυλίων BEI / Junker. Τέλος, η πρακτική 

εφαρμογή της μακροπρόθεσμης δυνατότητας επαναληψιμότητας του έργου 

ενισχύεται με την προετοιμασία της γενικής επισκόπησης για την ανάπτυξη του 

σχεδίου δράσης για τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν 

σε IPA - επίπεδο για την ανάπτυξη των δικτύων εμπορευματικών μεταφορών. 

 

• Άρθρο 32ο  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Πακέτο 
Εργασίας 

Αντικείμενο  Παραδοτέα Διάρκεια  
Αξία[€] 
πλέον 
ΦΠΑ 

Π.E.1 [WP.1] 
Διασυνοριακή 

Διαχείρισης και 
Συντονισμός 

του έργου 

 

Τεχνική Διαχείριση 
του έργου – 
Οικονομική 
διαχείριση και 
υποβολή εκθέσεων 
 
Υποβολή των 
απαιτούμενων 
εκθέσεων προόδου.  
Σύνταξη των εκθέσεων 
δαπανών για κάθε 
περίοδο αναφοράς. Η 
έκθεση θα 
περιλαμβάνει την  
περιγραφή των 
δραστηριοτήτων που 
υλοποιούνται και τις 
σχετικές 
δαπάνες που 
πραγματοποιούνται.  
Υποστήριξη του 
Συντονιστή του έργου 
και του Υπευθύνου 
Οικονομικών του έργου 
στην υποβολή των 
εκθέσεων για κάθε 
περίοδο αναφοράς, 
αναφέροντας το τρέχον 
επίπεδο της 
υλοποίησης του έργου, 
τα επιτεύγματα και τις 
αδυναμίες αυτού. 
Η παρακολούθηση – 
διαχείριση θα 
υλοποιηθεί με βάση τις 
προδιαγραφές και 
απαιτήσεις του 
προγράμματος και του 
οδηγού διαχείρισης του 
έργου. 

• Εκθέσεις 
Προόδου  

Eντός του 
χρονικού 
διαστήματο
ς 
01/05/2016
–
31/10/2016.  

 

2.500,00 

Π.E.3 [WP.3] 
Ενίσχυση του 

δικτύου 
εμπορευματικώ

Δράση 
3.1.Εντοπισμός των 
φυσικών και μη-
φυσικών δυσκολιών  

• Υποστήριξη 
του 
Επικεφαλής 
εταίρου στην 

Εντός του 
χρονικού 
διαστήματο
ς 

55.000,0
0 
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ν μεταφορών 
Αδριατικής-

Ιονίου Adriatic-
Ionian για την 

Στρατηγική 
EUSAIR  

 
• Εκπόνηση του 

γενικού πλάνου 
του Πακέτου 
Εργασίας όπου 
θα 
περιλαμβάνει 
τον σκοπό, την 
μεθοδολογία 
και το 
χρονοδιάγραμμ
α του Πακέτου 
Εργασίας.  

• Εκπόνηση 
ανάλυσης 
σχετικά με τις 
δυσκολίες στα 
λιμάνια της 
Κέρκυρας και 
της 
Ηγουμενίτσας 
σχετικά με την 
ενίσχυση του 
δικτύου 
μεταφορών.  

 
Δράση 3.2. 
Στρατηγική 
Αδριατικής-Ιονίου για 
την ανάπτυξη 
θαλάσσιων 
διαδρόμων (MoS) 
 

• Ανάλυση των 
πιθανών 
Θαλάσσιων 
Διαδρόμων και 
των σχετικών 
προτεραιοτήτω
ν στην 
Αδριατική και 
το Ιόνιο. 

• Σχέδιο δράσης 
σχετικά με τις 
στρατηγικές και 
προτεραιότητες 
που πρέπει να 
εφαρμοστούν 
σε επίπεδο 
περιοχών IPA 
για την 
ανάπτυξη 
δικτύων 
εμπορικής 
δραστηριότητα
ς - 
Μεθοδολογία 
και κριτήρια για 
την 
αντιμετώπιση 

εκπόνηση του 
πλάνου του 
Πακέτου 
Εργασίας 3.   

• Ανάλυση των 
δυσκολιών στα 
λιμάνια 
Κέρκυρας και 
Ηγουμενίτσας 

• Ανάλυση των 
πιθανών 
Θαλάσσιων 
Διαδρόμων και 
των σχετικών 
προτεραιοτήτω
ν στην 
Αδριατική και 
το Ιόνιο. 

• Μεθοδολογία 
και κριτήρια 
για την 
αντιμετώπιση 
των δυσκολιών 
και της 
έλλειψης 
συνδέσεων/δικ
τύων για την 
ανάπτυξη της 
στρατηγικής 
για την 
ανάπτυξη των 
MoS. 

• CBA, 
οικονομικές 
προβλέψεις 
για την 
επιτάχυνση 
επενδύσεων, 
μελέτη 
σκοπιμότητας 
σχετικά με τις 
απαιτήσεις για 
την επίλυση 
των 
δυσκολιών. 

• Ανάλυση των 
Σχημάτων 
χρηματοδότησ
ης μέσω 
Σύμπραξης 
Δημοσίου-
Ιδιωτικού 
τομέα με 
προτάσεις για 
απόδοση 
κινήτρων 
σχετικά με τις 
διατροπικές 
μεταφορές. 

• Υποστήριξη 

01/05/2016
–
31/10/2016.  
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των δυσκολιών 
και της 
έλλειψης 
συνδέσεων/δικτ
ύων. 

• Εκπόνηση 
εξειδικευμένων 
μελετών για την 
ανάπτυξη 
δικτύων και 
υπηρεσιών – 
CBA, 
οικονομικές 
προβλέψεις για 
την επιτάχυνση 
επενδύσεων, 
μελέτη 
σκοπιμότητας 
σχετικά με τις 
απαιτήσεις για 
την επίλυση 
των 
δυσκολιών. 

 
Δράση 3.3 
Υποστήριξη 
επενδύσεων 
υποδομών 

• Εντοπισμός 
των πιθανών 
πηγών 
χρηματοδότησ
ης που είναι 
ήδη διαθέσιμοι 
στην 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση και 
συγκεκριμένα 
εντός των IPA 
περιοχών – 
Ανάλυση των 
Σχημάτων 
χρηματοδότησ
ης μέσω 
Σύμπραξης 
Δημοσίου-
Ιδιωτικού τομέα 
με προτάσεις 
για απόδοση 
κινήτρων 
σχετικά με τις 
διατροπικές 
μεταφορές.  

 
Δράση 3.4 Ανάπτυξη 
της Στρατηγικής 
EUSAIR στον τομέα 
των δικτύων 
μεταφορών  
Υποστήριξη του 

της 
Αναθέτουσας 
Αρχής στη 
συμμετοχή στα 
θεματικά panel 
meetings και 
στην 
διοργάνωση 
του τελικού 
panel meeting 
στην Κέρκυρα 
– Υποβολή 
απολογιστικών 
εκθέσεων.  
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Επικεφαλούς εταίρου 
στην υλοποίηση των 
θεματικών panel 
meetings. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.500,00€ 

 

•  
• Άρθρο 33ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει διαρκή συμβουλευτική στήριξη και τεχνικοοικονομική  
υποστήριξη σε όλες τις ενέργειες και δράσεις του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, απαιτήσεις και προδιαγραφές για τo πακέτο εργασίας Π.E.1 [WP.1] 
Διασυνοριακή Διαχείρισης και Συντονισμός του έργου και το πακέτο εργασίας Π.E.3 
[WP.3] Ενίσχυση του δικτύου εμπορευματικών μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου για την 
Στρατηγική EUSAIR. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ο ανάδοχος υποχρεούται:  

• Να παρέχει Συμβουλευτική, Διαχειριστική και Οικονομοτεχνική Υποστήριξη 
τόσο στον Υπεύθυνο Διαχειριστή του Έργου, που έχει οριστεί από τον 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., όσο και στην αναθέτουσα Αρχή (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) βάσει του 
αναλυτικού χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων δράσεων και 
παραδοτέων του έργου. 

• Να παρέχει υποστήριξη, για την κάλυψη των υποχρεώσεων του  Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε 
προς τους αρμόδιους φορείς [π.χ. Διαχειριστική Αρχή, Αρχή Πληρωμής κ.λ.π] 
και προς τον επικεφαλής του έργου (τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις 
προόδου κτλ).  

• Να παρέχει υποστήριξη για την Οικονομική Διαχείριση για βέλτιστο 
αποτέλεσμα και κάλυψη των υποχρεώσεων του  Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ. έναντι όλων 
των ελέγχων. 

• Να συμμετέχει σε όλες τις απαραίτητες και σχετικές με τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες του, συναντήσεις εργασίας, panels κτλ. τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο Εξωτερικό με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο, εφ΄ όσον  του ζητηθεί  
από την αναθέτουσα Αρχή. 

• Να συνεργάζεται με τους διακρατικούς εταίρους που συμμετέχουν στο έργο 
και τους αντίστοιχους πιθανούς εξωτερικούς τους συνεργάτες.  

• Να συμβάλλει στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τον έλεγχο του 
ποιοτικού αποτελέσματος των παραδοτέων, στην επίβλεψη των εργασιών της 
ομάδας έργου, σε συνεχή συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους. 

• Να προετοιμάζει σχετικές παρουσιάσεις της πορείας του έργου και να 
συμμετέχει στην οργάνωση τοπικών συναντήσεων εργασίας, να προσφέρει 
γραμματειακή υποστήριξη, και να τηρεί πρακτικά.  

• να συνδράμει την αναθέτουσα αρχή, στην ακριβή τήρηση φακέλου του έργου 
σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και τις κατά καιρούς αποφάσεις της 
Διαχειριστικής Αρχής, του επικεφαλής εταίρου του έργου, καθώς και άλλων 
Οργάνων Παρακολούθησης και Ελέγχου πράξεων που συγχρηματοδοτούνται 
από το «IPA ADRIATIC CBC 2007-2013. 

• Εντός των απαιτούμενων πλαισίων συνεργασίας με τους λοιπούς εταίρους 
του έργου, να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια προς αυτούς ή τους 
εκπροσώπους των για την εξυπηρέτηση κοινών δράσεων, συμβάλλοντας 
στην υλοποίηση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. 

• να προβεί σε επισκόπηση της μέχρι της ανάληψης των καθηκόντων του 
πορείας του έργου και να συνδράμει σε συμπλήρωση-επικαιροποίηση 
στοιχείων, εκθέσεων κ.λ.π.  



35 
 

• Να παρέχει υποστήριξη προς την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τις 
υποχρεώσεις της προς τον επικεφαλή εταίρο του έργου, προς τη 
Διαχειριστική Αρχή, τη Αρχή Πληρωμής και γενικά κάθε υπηρεσία 
παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου πράξεων συγχρηματοδοτούμενων, 

• Να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στην παρακολούθηση των 
προβλεπόμενων δράσεων και ενεργειών του έργου, βάσει του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος και υλοποίησης των απαιτούμενων παραδοτέων, 
προετοιμασία αναφορών υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, για την 
προετοιμασία αναφορών πιστοποίησης δαπανών. Οι αναφορές φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου οφείλουν να καταρτίζονται σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου και υποβάλλονται 
στον επικεφαλής εταίρο σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

 
• Άρθρο 34ο  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου θα γίνεται καθημερινά στην 
έδρα και τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του Αναδόχου, καθώς και 
σε κάθε άλλο σημείο υλοποίησης του έργου που θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση, που θ’ ακολουθήσει. 

Απαραίτητη κρίνεται η φυσική παρουσία ενός εκ των μελών της Ομάδας Έργου 
κατ’ ελάχιστο τρεις με τέσσερις (3 ή 4) φορές την εβδομάδα στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής αναλόγως με τις ανάγκες του προγράμματος της εκάστοτε 
τρέχουσας περιόδου. 

Σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε ζητηθεί, μέλος της δηλούμενης ομάδας 
οφείλει να εμφανίζεται στις εγκαταστάσεις του  Ο.Λ.ΚΕ.  ΑΕ. Η ομάδα έργου ανάλογα 
με τις ανάγκες του έργου, δύναται να υποστηρίζεται κατά την κρίση του αναδόχου και 
από άλλα πρόσωπα.  

Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα 
καθοριστεί ένας εκπρόσωπος του αναδόχου, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί στις 
σχέσεις του με τον εργοδότη, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο εργοδότης λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, ώστε οι Υπηρεσίες του να 
διευκολύνουν τον ανάδοχο στο έργο του. Εξασφαλίζει την προσπέλαση του 
αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και στις υπηρεσίες ή φορείς που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων του έργου και θα τον συνδράμει στην 
απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείων, απαραιτήτων για την 
απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου.  

Οι προθεσμίες υποβολής των παραδοτέων του Αναδόχου στον  Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ 
μπορούν να παραταθούν μόνο στις εξής περιπτώσεις: 
• εάν αποδεδειγμένα συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας αναγνωρισμένοι από τον 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., 
• εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποδεδειγμένες παραλείψεις του εργοδότη, 
• εάν ζητηθεί εγγράφως και αιτιολογημένα από τον ανάδοχο και εγκριθεί από τον 

εργοδότη και 
• εάν ζητηθεί εγγράφως από τον εργοδότη. 
 

Σημειώνεται ότι η διάρκεια υλοποίησης του έργου βάσει του 
χρονοδιαγράμματος που ακολουθεί και έχει εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή, 
ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου 
«CARICA»  στις 31/10/2016.  
Σε περίπτωση παράτασης του έργου –από την Διαχειριστική Αρχή - η διάρκεια της 
σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου επεκτείνεται για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα χωρίς μεταβολή του συνολικού οικονομικού 
αντικειμένου. 
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• Άρθρο 35ο  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ο προσφέρων πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής και 

τεχνικής επάρκειας του παρόντος άρθρου προκειμένου να δικαιούται να αναλάβει την 

δημοπρατούμενη σύμβαση. Συγκεκριμένα, λόγω της πολυπλοκότητας και του 

ιδιαιτέρου αντικειμένου – κεφαλαιοποίηση 3 έργων IPA Adriatic 2007-2013 –, της 

αλληλεπίδρασης των 3 σχετικών ολοκληρωμένων και υλοποιούμενων IPA Adriatic 

CBC 2007-2013 έργων, καθώς και της ιδιαίτερα περιορισμένης χρονικής περιόδου 

υλοποίησης του έργου CARICA (< 6 μήνες), ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

τεκμηριώσει την επαγγελματική του ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείμενα 

σχετικά με το υπό ανάθεση έργο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την 

αναφερόμενη ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά 

του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) στοιχεία τεκμηρίωσης στα κάτωθι θεματικά 

αντικείμενα: 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση και διαχείριση έργων 

τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007-

2013 (ολοκληρωμένα έργα). 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης λιμένων στη διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών, διασυνοριακών-διακρατικών έργων 

(ενδεικτικά αναφέρονται έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα προγράμματα 

IPA ADRIATIC, Interreg, MED, κλπ.). 

• Εκπόνηση μελετών σχετικών με το υπό ανάθεση έργο, οι οποίες να εστιάζουν 

στην περιοχή της Κέρκυρας, εκπονηθείσες στο πλαίσιο έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά, διασυνοριακά-διακρατικά 

προγράμματα (ενδεικτικά αναφέρονται IPA ADRIATIC, Interreg, MED, κλπ.). 

• Υλοποίηση σχετικών μελετών στο πλαίσιο των έργων IPA που 

κεφαλαιοποιούνται από το έργο CARICA. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, 

οι ελάχιστες προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης 

ή κοινοπραξίας. 

 

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας, ο Προσφέρων θα πρέπει κατά την 

τελευταία πενταετία να έχει υλοποιήσει με επιτυχία από ένα (1) τουλάχιστον έργο σε 

κάθε ένα από τα ανωτέρω αντικείμενα. 

Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του κατάλογο και συνοπτική 

περιγραφή των κυριότερων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία 

υλοποίησε/υλοποιεί, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης 

και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του σε αυτό και το είδος του 

αποδεικτικού στοιχείου (Βεβαιώσεις υλοποίησης ή πρωτόκολλα παραλαβής, Καλής 

εκτέλεσης, κλπ. για έργα που υλοποίησε και Συμβάσεις για έργα που υλοποιεί) το 

οποίο προσκομίζεται, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Πίνακα παρουσίασης έργων.  

Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που αφορούν σε παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε αντίστοιχα προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται ΙΝΤΕRREG, IPA 

ADRIATIC, MED, κ.λ.π.. 
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Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της 

ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους 

προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

 

Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

σύμβαση ή πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή 

πρωτόκολλο παραλαβής, ή Ένορκη Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. 

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται σχετικό 

πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία τα 

απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία. 

Οι απαιτήσεις των ανωτέρω προϋποθέσεων και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της 

ένωσης/ κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις απαιτήσεις των ανωτέρω εδαφίων. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος θα συμμετάσχει οργανωτικά, διοικητικά και 

συντονιστικά σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες υλοποίησης του έργου, οφείλει να 

διαθέτει Ομάδα Έργου αποτελούμενη κατ’ ελάχιστον από τις ακόλουθες ειδικότητες: 

Για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης της ανωτέρω Προϋπόθεσης ο Προσφέρων θα 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλάβει στον Φάκελο Δικαιολογητικών της 

Προσφοράς του συνοπτική Περιγραφή της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενη από 

αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών της Ομάδας Έργου, με τεκμηρίωση 

της εμπειρίας τους σε σχετικά έργα. 

Η Ομάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό 

αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του 

προκηρυσσόμενου Έργου. Συγκεκριμένα, απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής: 

• Ένας Συντονιστής Έργου που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα 

εκπροσωπεί τον Ανάδοχο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα 

πρέπει να διαθέτει: 

• Τουλάχιστον δέκα (10) έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο πεδίο της 

Διαχείρισης  συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, εκ 

των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε 

θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager). 

• Εμπειρία στην τεχνική υλοποίηση, διαχείριση και οικονομική 
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παρακολούθηση δύο (2) τουλάχιστον έργων στο πλαίσιο του 

προγράμματος IPA ADRIATIC 2007-2013. 

• Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον έργων στην βιώσιμη ανάπτυξη αστικών 

περιοχών και στη βιώσιμη διασύνδεση λιμένων.  

• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών 

• Ένας Βοηθός Συντονιστή Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει: 

• Τουλάχιστον δέκα (10) έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο πεδίο της 

Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων και 

εμπειρία στην τεχνική υλοποίηση, διαχείριση και οικονομική 

παρακολούθηση δύο (2) τουλάχιστον έργων στο πλαίσιο του 

προγράμματος IPA ADRIATIC 2007-2013. 

• Τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία στην εκπόνηση οικονομικών εκθέσεων 

σχετικών με το έργο (CBA, μελέτες σκοπιμότητας, οικονομικές 

προβλέψεις για την επιτάχυνση επενδύσεων κ.ά.)  

• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών Οικονομικής κατεύθυνσης 

• Στελέχη υλοποίησης ως ακολούθως: 

Έναν (1) κατ' ελάχιστον Τεχνικό Σύμβουλο που θα πρέπει να διαθέτει: 

• Εμπειρία στη τεχνική υλοποίηση δύο (2) τουλάχιστον έργων στο 

πλαίσιο του προγράμματος IPA ADRIATIC 2007-2013. 

• Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας στην υποστήριξη υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων 

• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών  

Έναν (1) κατ' ελάχιστον Οικονομικό Σύμβουλο που θα πρέπει να 

διαθέτει: 

• Εμπειρία στη οικονομική υλοποίηση δύο (2) τουλάχιστον έργων στο 

πλαίσιο του προγράμματος IPA ADRIATIC 2007-2013. 

Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας στην υποστήριξη υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων 

• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών Οικονομικής Κατεύθυνσης 

 

Επιπλέον στοιχεία: 

• Η γλώσσα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας του προγράμματος, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων προόδου του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου καθώς και των τεχνικών μελετών του έργου είναι η Αγγλική. Θα 

πρέπει –επί ποινή αποκλεισμού- να αποδεικνύεται η σχετική εμπειρία και 

ικανότητα [άριστη γνώση] των στελεχών της ομάδας, τόσο στον προφορικό 

όσο και στον γραπτό λόγο, βάσει αντίστοιχων δικαιολογητικών. 

• Ο Επικεφαλής εταίρος και η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος εδρεύουν 

στην Ιταλία. Η γνώση της Ιταλικής θα συνεκτιμηθεί, χωρίς να είναι 

υποχρεωτική.  

• Μέλος της ομάδας έργου οφείλει να εμφανίζεται και να απασχολείται στις 

εγκαταστάσεις του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. 

 

Στον Φάκελο Δικαιολογητικών της Προσφοράς του ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει 

πίνακα των μελών της ομάδας έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Ειδικότητα Ρόλος στην 

Ομάδα 

Ανθρωπομήνες 
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Έργου Έργου – 

θέση στο 

σχήμα 

υλοποίησης 

     

     

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 

καταθέσει υπογεγραμμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών 

συνεργατών. 

 

Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδομή και επιχειρησιακή 

οργάνωση και να δίνεται αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και 

διασφάλισης ποιότητας που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης της ανωτέρω Προϋπόθεσης ο Προσφέρων θα 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλάβει στο Φάκελο Δικαιολογητικών της 

Προσφοράς του Συνοπτική Περιγραφή της Επιχειρησιακής του Οργάνωσης και 

Υποδομής, των αντικειμένων δραστηριότητας και του ιστορικού δραστηριοποίησής 

του. 

Θα πρέπει, επίσης, να περιγράψει τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Οικονομική Επάρκεια 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια οικονομικής επάρκειας: 

Α. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαθέσιμων 

διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό 

ανάθεση Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και ο Μέσος Όρος των 

Αποτελεσμάτων του, τη συγκεκριμένη περίοδο, να μην είναι αρνητικός, ανεξαρτήτως 

ύψους. 

Β. Τουλάχιστον το 10% του συνόλου του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

διαθέσιμων διαχειριστικών χρήσεων να έχει προέλθει από την υλοποίηση έργων στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 ή/και 

συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Α. Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων χρήσης των 

τελευταίων τριών (3) διαθέσιμων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που 

υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Ένορκη βεβαίωση με αναλυτική αναφορά 

στο συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για τα έτη, για τα οποία ο 

υποψήφιος ανάδοχος δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ή του Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού 

όπου θα δηλώνεται το ποσοστό του συνόλου του κύκλου εργασιών του κατά τις τρεις 

(3) τελευταίες διαθέσιμες διαχειριστικές χρήσεις, που προήλθε από την υλοποίηση 

έργων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-
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2013 ή/και συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους 

δράσεων. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει  την ανωτέρω  ελάχιστη  προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Στην Προσφορά να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

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

της υλοποίησης του Έργου. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, επιφυλάσσεται να εξακριβώσει την ακρίβεια των 

αναφερόμενων πληροφοριών, εάν το κρίνει, με οποιοδήποτε μέσον. 

Στα προσαρτήματα τα οποία αποτελούν μέρος της παρούσας μπορούν να βρεθούν 

υποδείγματα Υ/Δ, πίνακας προσωπικού ομάδας καθώς και Βιογραφικού 

σημειώματος. Η χρησιμοποίηση των κάτωθι προσαρτημάτων με την μορφή που 

παρατίθενται είναι ενδεικτική και ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

οποιαδήποτε μορφή των εντύπων αυτών έχει στην κατοχή του. 

Τα δικαιολογητικά και οι πληροφορίες που υποβάλλονται ως απαίτηση του παρόντος 

Άρθρου, θα χρησιμοποιηθούν και για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς του 

Υποψηφίου.- 

 
 

        
 

 

 

    Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
 

                      ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι :    Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ:    Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά  
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1 : Πίνακας προτεινόμενου προσωπικού 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2 :   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 :  Οικονομική Προσφρορά 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Ι - Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

 
Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού της  παροχής υπηρεσιών 

…………………………………………………………………………………… 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Προς την  Επιτροπή  Διαγωνισμού της ως άνω  παροχής υπηρεσιών 

 
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. 
………………………….., κάτοικος……………………………………., κάτοχος του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από   …………………………….., στις ………………………………… 
 
υποψήφιος στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
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 δικαστηρίου 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 την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου, 
(ή εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  
Β. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 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……… 
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                                                                                   Ο 
δηλών   

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ   ΙΙ - Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 

 
            

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

α/α. 
ΟΝΟΜΑ 

  ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 

        

        

        

         

         

         

         

         

         

         
 

 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2     ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1.  Επώνυμο   :   
2.  Όνομα    :    
3.  Ημερομηνία και τόπος γέννησης :    
4.  Υπηκοότητα   :   
5.  Οικογενειακή Κατάσταση :    
6.  Εκπαίδευση   :  
 
ΊΔΡΥΜΑ:    
Ημερομηνία:  
Από (μήνες/έτη)  
(Μήνες/έτη)   

 
  

Πτυχίο:   
(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα η περισσότερα του ενός 
πτυχία ο πίνακας τροποποιείται κατάλληλα. ) 
   
7.  Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα):  

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

ΓΡΑΠΤΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

Ελληνικά (μητρική 
γλώσσα)  

     

    

•  
      

(Προστίθενται η αφαιρούνται σειρές ανάλογα. ) 
 
8.  Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:  
9.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, 

Οργανισμό Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.) 
10.  Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής 

επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των μελετών η υπηρεσιών και όχι τα 
έτη από κτήσεως πτυχίου.) 

11.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του 
ατόμου που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη 
εμπειρία του.) 

12. Επαγγελματική απασχόληση: (Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις 
μέχρι σήμερα Επιχειρήσης η Υπηρεσίες ξεκινώντας από την σημερινή θέση 
απασχόλησης. Διδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε 
κάθε διαφορετική Επιχείρηση η Υπηρεσία η ενδεχομένως διαφορετική θέση, 
οι αρμοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση.) 

 
Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) (μήνας/έτος) 
Χώρα: 
Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
Αρμοδιότητες – ευθύνες: 

 
• *Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση υπηρεσία: 
 

  
ΧΩΡΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
Από 

(μήνας/έτος) 

ΟΝΟΜΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΘΕΣΗ  και   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
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Έως 
(μήνας/έτος) 

 
* 

  

   

 
 

  

*(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες υπηρεσίες.) 
         Τόπος – 
Ημερομηνία 
                   Υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3   ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΙΙ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

{Επωνυμία Προσφέροντα} 

{Στοιχεία Προσφέροντα}  
 

 
ΠΡΟΣ: 

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 

 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:  …………………………. € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α:.................................................: 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%: ………….. €    

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24%:..............................  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

……………. € …………… € …………… € 

 
{Ημερομηνία} 
                                          
{Προσφέροντας} 
 
{Υπογραφή & Σφραγίδα} 

 

 


