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πλπ 
Αριθμ πρωτ Διακ: 3204      Χανιά,  08/07/2016 
           Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 
                     Ορθή Επανάληψη 
Πληροφορίες:  
Μ. Πενθερουδάκης 
Ε. Μηλιδάκης 
Τηλ: 2831027501 
        2821029214 
Email: oakae@oakae.gr 
URL: www.oakae.gr 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 24/2016 
 
 

Είδος διαγωνισμού:  
Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός με 
κλειστές σφραγισμένες προσφορές 

Αντικείμενο: « 

 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  KAI 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
(ΕΕΝ) ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ» 

Προϋπολογισμός:  45.000,00 προ Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης  
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη 

Καταληκτική Ημερομηνία 
υποβολής προσφορών :  

22/07/2016          ώρα     13.00 π.μ. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού 

22/07/2016            ώρα    13:00 π.μ. 

 
CPV 
 

45330000-9   50712000-9 

Χρονική διάρκεια Έξι (06) μήνες 
 
 

mailto:oakae@oakae.gr
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Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (Ο.A.K. A.E.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα 

Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, για την επιλογή Αναδόχου 
για την παροχή της υπηρεσίας:  
 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΕΝ) ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ». 
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. €, και με διάρκεια 6 
μήνες. 
 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης A.E.. 
 

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι 22/07/2016  και ώρα 
13.00         
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚ Α.Ε. στο γραφείο 

Προμηθειών 22/07/2016  και ώρα 13.00  
Αντίτυπο της Προκήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του Διαγωνισμού 
διατίθενται από τα γραφεία του ΟΑΚ Α.Ε. (αρμόδιος υπάλληλος: Ε. Μηλιδάκης Τηλ 
2821029214 και Ε. Πενθερουδάκης, Τηλ 2831027501, Fax 2821029250, email: 
oakae@oakae.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από την ιστοσελίδα του 
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (www.oakae.gr).  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό είναι οι προβλεπόμενοι στo Π.Δ. 
118/07 άρθρα 5 έως 37, το Π.Δ. 60/2007, η υπ’ αριθμ. Υ.Α. 35130/739/11.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/Β/11.08.2010) και τον Ν 4281/2014. 

 
Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 
1) Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) 
2) Αρχή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησής του είναι η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του  Ο.Α.Κ. Α.Ε.  
3) Αρμόδια για τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
4) Αρμόδια για την παραλαβή του έργου είναι η Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, 
είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε Ένωση ή Σύμπραξη ή 
Κοινοπραξία, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες 
σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα και την τεχνογνωσία.   

http://www.oakae.gr/
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Στην περίπτωση Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, στη προσφορά θα πρέπει να 
αναγράφεται απαραιτήτως το ειδικό τμήμα του Έργου το οποίο θα υλοποιηθεί από κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μετέχει. 
 
Όλα τα πρόσωπα της Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτουν την 
απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε ή του 
ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 
 
Οι Ενώσεις ή Συμπράξεις ή Κοινοπραξίες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν 
υποχρεούνται να λάβουν καθορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Ωστόσο, σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου ο Οργανισμός Ανάπτυξης 
Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, να ζητήσει να λάβουν συγκεκριμένη νομική 
μορφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί 
κοινοπραξιών): 
Α) Προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στα 
Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους ή προσκομίζουν δηλώσεις και 
πιστοποιητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ Γ "Δημόσιες συμβάσεις 
Υπηρεσιών" της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
Β) Προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές 
Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή 
Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή προσκομίζουν δηλώσεις και πιστοποιητικά 
και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Κριτήρια Επιλογής, Προσόντα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 
προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:  

 

A1 .ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α 1.1 Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, θεωρημένες με το 
γνήσιο της υπογραφής στις οποίες:  

 Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.  

 Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους :  
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1α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και 
στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/07, ήτοι :  

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-
29.1.1998 σελ.1)  

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997,σελ.1) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2),  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48),  

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1της 
Οδηγίας91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο 
με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05,  

v) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :  
- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14  
- 31 παρ. 4, 5 και 6  
- 32 παρ. 4 και 5  
- 35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας 

vi) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, Στην 
περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή 
αλλοδαπό, τότε η δήλωση αυτή αφορά τους διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και 
τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). Για τους συνεταιρισμούς, η 
δήλωση αφορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι 
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
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απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή 
ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά 
συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, ορίζοντας 
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, 
καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά 
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.  

ζ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές 

η. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γεν. Γραμματεία Εμπορίου 
(πρώην Υπ. Ανάπτυξης) κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού .  

θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .  

ι. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007(Α153)  

ια. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα η υποβολή όπου 
απαιτείται, προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.  

 

2 δεν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει 
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αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του (πχ παραβίαση της εργατικής 
νομοθεσίας όσον αφορά την καταβολή των δεδουλευμένων, την τήρηση του ωραρίου 
εργασίας, τα ένσημα, τις υπερωρίες κλπ),  

3 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδ.δ,παρ.2 του άρθρου 
43 του Π.Δ60/2007),  

4 ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής του,  

5 ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,  

6 ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς 
την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του 
δημόσιου τομέα, ή ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύμβαση 
για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
υλοποίηση, σύμφωνα με την δυνατότητα που της παρασχέθηκε με τη σχετική απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

7 ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και 
ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους,  

8 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,  

9 ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του 
διαγωνισμού 

10 ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων και τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς 
και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι 
πληρούνται τα ως άνω. 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  
 
(Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν 
όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος της Ένωσης). 

11- ότι πληρούν τις προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005, καθώς και 
πως ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης. (στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν 
απαιτείται) 



 

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. –Διακήρυξη 24/2016 Σελίδα 7 
 

12 ότι δεν είναι οι ίδιες ούτε συμμετέχει σε αυτές εξωχώρια εταιρεία σε ποσοστό 
συμμετοχής στο κεφάλαιο τους τουλάχιστον 1%.  

13 Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 
με την υπογραφή τους την Ε.Ε. 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.  
 
14 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον 
οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  
 
Α.1.2. Εκτός από τα παραπάνω οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να υποβάλουν: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει: 
α. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 
β. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου 
γ. Τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησής του. 
δ. Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 
ε. Τη συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση συμβατικών της 
υποχρεώσεων, όσον και των εν γένει υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου 
Τομέα. 
στ.  Εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. 
ζ. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβε γνώση. 
η. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους γενικούς και 
ειδικούς όρους, τις υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές  
θ. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του 
Ο.Α.Κ. Α.Ε., σχετικά με αναβολή ή ανάκληση της προκήρυξης ή ματαίωσης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
ι. Ότι θα προβεί στην προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των απαιτουμένων 
δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 
 
 
 Α1.3 Επίσης οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
υποβάλλουν:  
1. Δήλωση περί της μορφής της επιχείρησης, του εύρους της δραστηριότητάς της και του 
κύρους της στην οποία να γίνεται αναφορά στα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κλπ 
2. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου, αν 
υπάρχουν 
3. Κατάσταση από την οποία θα προκύπτει το προσωπικό που απασχολεί η Επιχείρηση 
καθώς και ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ των απασχολουμένων. 
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Α2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Έντυπο τεχνικής προσφοράς 
 
Α3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
 
Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε ημερολογιακών (5) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο 
φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007. 
 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  
-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997  και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου  
-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες  
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 
 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι από την οποία εκδίδεται και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. 
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4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων Α και Β αντίστοιχα 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα).  

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6. 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά 
στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το 
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Σημειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1190 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 
του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007). Σύμφωνα μάλιστα 
με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το 
Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της 
Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. 
 
-Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 
2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 
 
5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
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νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα).  
 
6. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
Οι ενώσεις παροχών υπηρεσίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πάροχο υπηρεσίας που συμμετέχει 
στην Ένωση. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07  συνιστά λόγο αποκλεισμού του πάροχου υπηρεσίας από τον διαγωνισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους στις εγκαταστάσεις του 
ΟΑΚ Α.Ε, οδός Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανιά  ΤΚ 73105, στο γραφείο Προμηθειών 
μέχρι στις   22/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 . 
 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές 
δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της 
εκπνοής της  προθεσμίας που καθορίζεται από  τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία.  
 
Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
 
6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού. 
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διαγωνισμού. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 



 

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. –Διακήρυξη 24/2016 Σελίδα 11 
 

Μέσα σε κάθε σφραγισμένο υποφάκελο («ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ») του ενιαίου 
φάκελου ή συσκευασίας της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής : 
 
Σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται 
όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά 
λεπτομερώς αναφέρονται στο άρθρο 6  της παρούσας διακήρυξης . 
 
Σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται όλα τα  
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
 
Στου ανωτέρω φακέλους θα πρέπει να αναφέρονται εκτός του περιεχομένου 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής ,Τεχνική προσφορά , Οικονομική προσφορά , ο τίτλος της 
αρμόδιας υπηρεσίας ,ο αριθμός διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
και τα στοιχεία του αποστολέα)  
Σχηματικά : 

 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την 
τεχνική, όσο και την οικονομική προσφορά. 
 
– ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
H Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή της παροχής των 
ζητουμένων  υπηρεσιών, σε συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές και η οποία θα είναι 
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα. 
 
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα στο 
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και να τον περιλάβουν στον υποφάκελο με την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά είναι υπογεγραμμένη από τον 
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προσφέροντα και πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ. Στον 
πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή παροχής μηνιαίως καθώς και η 
συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία.  
Το συνολικό κόστος έργου περιλαμβάνει όλα τα έξοδα περιλαμβανομένου των φόρων, 
τελών, λοιπών εξόδων κλπ. 
Το συνολικό κόστος προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις, οι οποίες 
βαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα, καθώς και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις 
οι οποίες βαρύνουν τον προσφέροντα. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται κάθε άλλο κόστος 
που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται 
αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τιμής μηνιαίως και 
συνολικής τιμής θα υπερισχύει η μηνιαία τιμή.  
 
Ο φάκελος της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης 
των προσφορών. 
 
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση  του άρθρου 7 παρ. 2  
περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την 
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Αξιολόγηση προσφορών 

 
Α. Αποσφράγιση Προσφορών 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης των προσφορών, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων 
τους, αν αυτοί το επιθυμούν. 
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Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη (ημερομηνία και ώρα 
διενέργειας διαγωνισμού). 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Β. Διαδικασία Αποσφράγισης 
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
 Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τους 

υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 
 Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

και οικονομικής προσφοράς. 
 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών και 
τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την 
ίδια Επιτροπή. Ο νέος προκύπτων φάκελος που περιέχει τις οικονομικές προσφορές 
φυλάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των 
προσφορών. 

 Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής μονογράφονται ανά 
σελίδα από την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών. Ακολουθεί 
έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη  συνέχεια συντάσσεται πρακτικό 
Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, υπογράφεται και αποστέλλεται με ΦΑΞ 
στους διαγωνιζόμενους για τυχόν ενστάσεις. Όσων εκ των διαγωνιζόμενων οι 
προσφορές κριθούν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης προχωρούν στο άνοιγμα 
των τεχνικών προσφορών και μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης των προσφορών ανά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. Η επιτροπή 
σε κλειστή συνεδρίαση αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και κατόπιν συντάσσεται 
πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, υπογράφεται, ανακοινώνεται και 
αποστέλλεται με ΦΑΞ στους διαγωνιζόμενους για τυχόν ενστάσεις. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν σε δημόσια συνεδρίαση 
σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
που είναι αποδεκτοί, μετά από την τεχνική αξιολόγηση, με έγγραφη ανακοίνωση που 
θα τους αποσταλεί με ΦΑΞ. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.   
 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών, 
μονογράφονται ανά φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 

 
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των προσφορών 
των υπολοίπων υποψηφίων, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό όπως επίσης και των τιμών 
(αναλύσεις των επιμέρους στοιχείων). 
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Κατόπιν συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών υπογράφεται και αποστέλλεται 
με ΦΑΞ στους διαγωνιζόμενους για τυχόν ενστάσεις. 
 
Ακολούθως, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των 
προσφορών, εκδίδεται  η έγκριση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.Α.Κ. Α.Ε.  για το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την ανάδειξη Αναδόχου και κατόπιν ενημερώνονται  οι 
διαγωνιζόμενοι, πλην του επιλεγέντος Αναδόχου, για το αποτέλεσμα. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στη Διακήρυξη δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική 
πρόσκληση. 
 
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών 
θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. 
 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές 
που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της 
Διακήρυξης, και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 
 

1. Η τιμή 
2. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και  τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Δ/ξης  
3. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε: η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που 

προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα αγοραία τιμή 
για όμοια ή παρεμφερή υπηρεσία. 

 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη 
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι 
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης 
Πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής Προσφοράς (συγκριτικής) προς τη Βαθμολογία του, όπου 
 
 ΛΟΓΟΣ =         ΤΙΜΗ 
                  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Για τη συμμόρφωση της Συγκριτικής τιμής θα ληφθούν υπόψη: 

 Η  τιμή προσφοράς  

 Τα επιμέρους στοιχεία των προσφορών βαθμολογούνται με 100-110 βαθμούς  

 Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
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Η βαθμολόγηση της προσφοράς με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, γίνεται 
σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007 
 
Για κάθε προσφορά  βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων με βάση τους 
100 βαθμούς στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς στις περιπτώσεις  που υπερκαλύπτονται 
οι απαιτήσεις της διακήρυξης . 
 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική 
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 
όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. 
 
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.Α. 
ΟΜΑΔΑ Α (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-
ΑΠΟΔΟΣΗ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

1 

Κάλυψη των απαιτήσεων και 
ανταπόκριση στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Τεχνική Έκθεση 
εκτίμησης του αντικειμένου της 
παροχής υπηρεσίας,  ορθού 
σχολιασμού και επισήμανσης 
τυχόν προβλημάτων. 
Προτάσεις για την 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων. 

100 - 110 35 % 
 
35-38,5 
 

2 

Προτεινόμενο οργανωτικό 
σχήμα-καθήκοντα και  
σύνθεση των μελών της 
ομάδας 
εκτέλεσης των υπηρεσιών, 
τρόπος 
διοίκησης και διαχείρισης 
έργου, ο βαθμός 
αποτελεσματικότητας της 
δομής του οργανογράμματος 
για την παροχή των υπηρεσιών 
καθώς και η δυνατότητα 
παροχής τεχνικών συμβουλών 
προς τον εργοδότη. Κύριες 
δραστηριότητες – ενέργειες – 
εσωτερικές διαδικασίες  για την 
παροχή των υπηρεσιών. 
Χρονική αλληλουχία 
δραστηριοτήτων για την 
παροχή υπηρεσιών. 

 
100 - 110 
 

 
35 % 
 

35-38,5 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  70 % 70-77 

Α.Α. 
ΟΜΑΔΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΚΑΛΥΨΗ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

1 

Δυνατότητα άμεσης 
ανταπόκρισης του 
διαγωνιζομένου σε έκτακτες 
περιστάσεις. Στοιχεία τεχνικής 
υποστήριξης και 
κάλυψης των ζητούμενων 
υπηρεσιών σε συνδυασμό με 
τον 
εξοπλισμό που θα διαθέτει για 
την υλοποίηση. 
 

100 - 110 30 % 30-33 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  30 % 30-33 

     

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α +Β 
 

 100 % 100-110 

 
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον πάροχο υπηρεσίας που έχει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη 
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι 
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 
 
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη 
που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης 
που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν 
ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007, Άρθρο 21 παρ. β) 
 
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 
αιρέσεις,  

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά. 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας 
διακήρυξης,  

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 
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 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε 
οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας 
διακήρυξης, 

 η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του 
π.δ. 60/2007,  

 παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπή 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 

δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας διακήρυξης 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Οι προσφορές θα δίδονται σε ευρώ και θα πρέπει να ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες τουλάχιστον ημέρες, από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η ισχύς προσφοράς παρατείνεται εγγράφως εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε., 
πριν τη λήξη της,  κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο απ  τη  
διακήρυξη. 
Μετά τη λήξη και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. κρίνει 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο των ανωτέρω 
ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 

 
Άρθρο 5 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης.  
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για 

αυτόν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο 
δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του 

Π.Δ. 118/2007. 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 (παρ. 1, α) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στο 
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άρθρο 11, της παρούσας διακήρυξης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 
118/2007) και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 

 
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση, ο Ο.Α.Κ. 

Α.Ε. δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.  

 
Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο πάροχος υπηρεσίας, ο οποίος προσφέρει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον πάροχο υπηρεσίας με  την αμέσως επόμενη 
συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση 
γίνεται στον πάροχο υπηρεσίας με  την  αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και ούτω 
καθ’ εξής. Αν κανένας από τους παρόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ενστάσεις 

 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής παρόχου υπηρεσίας σε 

αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής  προσφυγή).  Με την ένσταση που ασκείται 
κατά της κατακυρωτικής απόφασης   επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την 
πληρότητα και   νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων  προς 
τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6,  8 και 8α     του Π.Δ. 
118/07. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια 
του διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
Στον ανοιχτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν  τη 

συμμετοχή οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσίας στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του 
διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά 
την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Στον 
κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν 
να υποβάλουν προσφορά.  

 γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο 
ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσίας έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της 
αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή 
έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 
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Η ένσταση αυτή  κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δυο (2) ημερών από την υποβολή 
της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του  
το αργότερο σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων.  

δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον 
αφορά τη νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8 α του 
118/2007 π. δ/τος,  μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο 
ενδιαφερόμενος πάροχος υπηρεσίας έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης 
και των ως άνω δικαιολογητικών. 

 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 
απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω 
τριημέρου προθεσμίας . 

 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους,  εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 
απόφασης,  μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς,  από την αναθέτουσα αρχή,  
με φροντίδα τους . 

 5. Ο πάροχος υπηρεσίας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18,20,26,32,33,34 και 39 του Π.Δ./τος 118/07 να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών,  από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την 
αναθέτουσα αρχή . 

Επί της προσφυγής,  αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο,  
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιαδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Στον προσφέροντα που θα κατακυρωθεί το έργο, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποστέλλει σχετική 
ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση 
θεωρείται ως συναφθείσα με την αποστολή της ανακοίνωσης το δε έγγραφο της σύμβασης 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 
την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος αρνηθεί 
την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος.  

 
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει έξι (06) 

μήνες μετά. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του χρόνου, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.  
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Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει δικαίωμα να συνάψει με τον ανάδοχο Συμπληρωματική Σύμβαση 
(μέσω σύνταξης Συγκριτικού πίνακα) σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ. Α’ 64/16.03.2007) 
παρ. 25 (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης 
των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της 
σύμβασης εντολές του Ο.Α.Κ. Α.Ε., 

(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση,  
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 

λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του παρόχου υπηρεσίας για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 

 
AΡΘΡΟ 8 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η έναρξη του έργου θα γίνει την ημερομηνία που θα  καθορίζεται από την σύμβαση 

καθώς και η ημερομηνία λήξης αυτού. Θα τηρείται βιβλίο επικοινωνίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. με τα 
αρμόδια όργανα του ανάδοχου όπου θα καταχωρούνται καθημερινά οι τυχόν παραλείψεις 
του ανάδοχου και τα παράπονα ως προς την συμπεριφορά του προσωπικού του. Αντίγραφο 
των καταχωρήσεων θα προωθείται στον ανάδοχο για ενημέρωση και λήψη αναγκαίων 
μέτρων, σε συνεννόηση με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
 
 Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. συγκροτεί ειδική επιτροπή παραλαβής των εργασιών που εκτελούνται από τον 
πάροχο της Υπηρεσίας και συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών ανά μήνα το οποίο 
επισυνάπτεται στο εκάστοτε χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανάδοχου. 
 
Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του 
Αναδόχου. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για 
έλεγχο την τελική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Η έγκριση του συνόλου των 
πρωτοκόλλων παραλαβής αποτελεί την οριστική παραλαβή και εκδίδεται με απόφαση του 
Διευθύνοντα Συμβούλου. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 : 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται τµηµατικά μετά την 
πιστοποίηση της παροχής των ανάλογων υπηρεσιών, την σύνταξη των αντίστοιχων 
λογαριασμών, όπου περιλαμβάνονται τα πρωτόκολλα παραλαβής,  και µε την έκδοση των 
αντίστοιχων νόµιµων παραστατικών από τον Ανάδοχο. 

 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόμιση των νόµιµων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής 
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των 
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σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και ο οποίος δεν θα είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες μετά τη σύνταξη του λογαριασμού. 

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

 Πρωτόκολλο παραλαβής. 
 Τιμολόγιο του πάροχου υπηρεσίας εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από την οικονομική υπηρεσία του 

Ο.Α.Κ. Α.Ε., εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που 
επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος και ο φορέας του έργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, σύμφωνα με 
την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο 
μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε 
διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Για ό,τι δεν προβλέπεται απο την παρούσα διακήρυξη ισχύουν και οι διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 394/96, του Π.Δ. 118/07, 
του Ν. 2522/97 όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Το Δ.Σ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. δικαιούται και υποχρεούται να κηρύξει ΕΚΠΤΩΤΟ τον ανάδοχο 

για παράβαση των όρων της σύμβασης, οι οποίοι είναι και θεωρούνται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη ουσιώδεις και σύμφωνα με την υπό του Νόμου οριζόμενη διαδικασία. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος: 
α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός του προαναφερόμενου 

χρονικού διαστήματος.  
β)  Εάν δεν διαθέτει σε καθημερινή βάση τον απαραίτητο αριθμό των ατόμων 

(απασχολουμένων ) γ) Εάν το προσωπικό αυτού αποφασίσει να κηρύξει αποχή ή ασκήσει το 
δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ανεξάρτητα από την νομιμότητα η μη των τυχόν απαιτήσεων 
του, κατ’ αυτού, για τις όποιες απαιτήσεις του προσωπικού του, ουδεμία, προς ικανοποίηση 
των, υποχρέωση έχει έναντι αυτών ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. . 

δ)  Εάν διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. το έργο, πριν την 
ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο: 
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 Την καταβολή του 10% της μηνιαίας καταβολής ως ποινική ρήτρα και μέχρι την 
ημερομηνία έκπτωσης, δηλαδή λήξεως της σύμβασης ή τυχόν ανάθεση του έργου  σε 
άλλον ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. 

 Την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιμής, από την ανάθεση του έργου 
σε άλλον ενδιαφερόμενο, που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. 

 Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει έγκαιρα για την αποκατάσταση της έλλειψης ή 
παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα υπόκειται σε προφορικές και στη συνέχεια  
έγγραφες παρατηρήσεις τα αντίγραφα των οποίων θα κρατούνται στο πρωτόκολλο το 
οποίο τηρείται στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. Σε περίπτωση επανάληψης θα επιβάλλεται από τον 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. ποινική ρήτρα από 1.000,00 € έως 3.000,00 €  ανάλογα με το είδος της 
ζημίας. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρούμενου του 
δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και της κήρυξης του ανάδοχου ως εκπτώτου.   

 
Οι ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
 
Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση κατά τις διατάξεις του παρόντος   
 
Εάν παρατηρηθούν επανειλημμένα οι παραπάνω περιπτώσεις τότε το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. 

Α.Ε. δύναται μετά από εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου, να κηρύξει έκπτωτο τον 
ανάδοχο με αντίστοιχη παρακράτηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση στις 
περιπτώσεις που ο ανάδοχος: 

α) Δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης και του έχουν γίνει τουλάχιστον δύο 
έγγραφες συστάσεις. 

β) Δεν δύναται να εκτελεί τους όρους της σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας 
(θάνατος, ασθένεια κλπ.). 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την 
παροχή υπηρεσίας σε άλλο ενδιαφερόμενο, ο οποίος είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό, με τη 
τιμή της προσφοράς του. 
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Για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με το διαγωνισμό και που δεν αναφέρεται στην 

παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Και του 
4281/2014. 

 
 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του  Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
Καζάσης Φώτης 

 
 
 


