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«ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ O.A.K. A.E.

Αντικείμενο: «
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Καταλθκτικι Ημερομθνία
υποβολισ προςφορϊν :
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ϊρα 14.00 π.μ.

Ημερομθνία διεξαγωγισ του
διαγωνιςμοφ

27/04/2016

ϊρα 11.00 π.μ.

CPV

71340000-3

Χρονικι διάρκεια

Δϊδεκα (12) μινεσ
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Ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E. (Ο.A.K. A.E.), ενεργϊντασ ωσ Ανακζτουςα
Αρχι, προκθρφςςει πρόχειρο διαγωνιςμό, με κλειςτζσ προςφορζσ και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, για τθν επιλογι Αναδόχου
για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ:
«ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ O.A.K. A.E. ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α.».
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000,00 χωρίσ Φ.Ρ.Α. €, και με διάρκεια 12
μινεσ.
Η δαπάνθ κα καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E..
Ημερομθνία και ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ 26/04/2016, θμζρα Τρίτθ και
ϊρα 14:00.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΑΚ Α.Ε. ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν
ςτισ 27/04/2016 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00.
Αντίτυπο τθσ Ρροκιρυξθσ και λοιπϊν πλθροφοριακϊν ςτοιχείων του Διαγωνιςμοφ
διατίκενται από τα γραφεία του ΟΑΚ Α.Ε. (αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Μθλιδάκθσ Ευςτράτιοσ,
Τθλ 2821029214 και Ε. Ρενκερουδάκθσ, Τθλ 2831027501, Fax 2821029250, email:
oakae@oakae.gr) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, κακϊσ και από τθν ιςτοςελίδα του
Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E. (www.oakae.gr).
ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Γενικοί Προι που διζπουν τον παρόντα διαγωνιςμό είναι οι προβλεπόμενοι ςτo Ρ.Δ.
118/07 άρκρα 5 ζωσ 37, το Ρ.Δ. 60/2007, θ υπ’ αρικμ. Υ.Α. 35130/739/11.08.2010 (ΦΕΚ
1291/Β/11.08.2010) και τον Ν 4281/2014.
Αρμόδιεσ αρχζσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ
1) Ανακζτουςα Αρχι του Ζργου είναι ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
2) Αρχι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςισ του είναι θ Επιτροπι
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
3) Αρμόδια για τυχόν ενςτάςεισ είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
4) Αρμόδια για τθν παραλαβι του ζργου είναι θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ςυνεταιριςμοί,
είτε μεμονωμζνα είτε με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςε Ζνωςθ ι Σφμπραξθ ι
Κοινοπραξία, που αςκοφν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Τπθρεςίεσ Μθχανικοφ: Αποτυπϊςεισ,
Αυτοψίεσ, Επιμετριςεισ, Επιβλζψεισ, Διαχείριςθ - Ωριμάνςεισ Ζργων, Προτάςεισ
Χρθματοδότθςθσ) και παρζχουν αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ ςχετικά με το αντικείμενο του
Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ κα πρζπει να διακζτουν τα απαραίτθτα προςόντα και τθν
τεχνογνωςία.
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Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Σφμπραξθσ ι Κοινοπραξίασ, ςτθ προςφορά κα πρζπει να
αναγράφεται απαραιτιτωσ το ειδικό τμιμα του Ζργου το οποίο κα υλοποιθκεί από κάκε
φυςικό ι νομικό πρόςωπο που μετζχει.
Πλα τα πρόςωπα τθσ Ζνωςθσ ι Σφμπραξθσ ι Κοινοπραξίασ κα πρζπει να καλφπτουν τθν
απαίτθςθ τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ τουσ ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε ι του
ΕΟΧ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του
Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου.
Οι Ενϊςεισ ι Συμπράξεισ ι Κοινοπραξίεσ που κα λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό δεν
υποχρεοφνται να λάβουν κακοριςμζνθ νομικι μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν
προςφορά. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του Ζργου ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ
Κριτθσ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) δικαιοφται, εφόςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ, να ηθτιςει να λάβουν ςυγκεκριμζνθ νομικι
μορφι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Οι ανωτζρω διαγωνιηόμενοι γίνονται δεκτοί εφόςον τα ίδια ι τα μζλθ τουσ (επί
κοινοπραξιϊν):
Α) Ρροζρχονται από χϊρεσ - μζλθ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμζνοι ςτα
Επαγγελματικά ι Εμπορικά Μθτρϊα του κράτουσ ι προςκομίηουν δθλϊςεισ και
πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΧ Γ "Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Υπθρεςιϊν"
τθσ
Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ.
Β) Ρροζρχονται από κράτθ που ζχουν κυρϊςει τθν ςυμφωνία για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι κράτθ που ζχουν ςυνάψει Ευρωπαϊκζσ
Συμφωνίεσ ι Συμφωνίεσ Σφνδεςθσ με τθν Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμζνα ςε Επαγγελματικά ι
Εμπορικά Μθτρϊα του αντίςτοιχου κράτουσ ι προςκομίηουν δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά
και παρζχουν ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 1
Κριτιρια Επιλογισ, Προςόντα
Δικαιολογθτικά υμμετοχισ και Κατακφρωςθσ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν
προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ
ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά:

A1 .ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Α 1.1 Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, κεωρθμζνεσ με το
γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτισ οποίεσ:
 Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ.
 Θα δθλϊνεται ότι μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ :
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1α. δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα
αναφερόμενα ςτθν περ. 1 του εδαφίου α' τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 6 του ΡΔ 118/07 και
ςτο άρκρο 43 παραγρ. 1 του ΡΔ 60/07, ιτοι :
i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παραγρ. 1 τθσ
κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE L 35129.1.1998 ςελ.1)
ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997,ςελ.1) και ςτο άρκρο 3 παραγρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ
98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, ςελ. 2),
iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, ςελ. 48),
iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1τθσ
Οδθγίασ91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166/28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ), θ οποία
τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, ςελ. 76), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ελλθνικό Δίκαιο
με το Ν. 2331/95 και τροποποιικθκε με το Ν.3424/05,
v) κάποιο από τα αδικιματα των παρακάτω άρκρων :
- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
- 31 παρ. 4, 5 και 6
- 32 παρ. 4 και 5
- 35 παρ. 5 του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ
δραςτθριότθτασ
vi) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ, Στθν
περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό είναι νομικό πρόςωπο, θμεδαπό ι
αλλοδαπό, τότε θ διλωςθ αυτι αφορά τουσ διαχειριςτζσ, όταν πρόκειται για εταιρείεσ
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ) και προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και
τον διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.). Για τουσ ςυνεταιριςμοφσ, θ
διλωςθ αφορά τον πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
β. Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. α τθσ παρ. 2
του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07 καταςτάςεισ, ιτοι : δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι
δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα
δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε
διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
γ. Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07 κατάςταςθ, ιτοι ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν.
2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ
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απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).
δ. Δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία
κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν
ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε
διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
ε. Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ
καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ κακϊσ και ότι είναι ενιμεροι ωσ
προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
ςτ. Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του
Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά
κατονομαηόμενεσ), προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ,
προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι
ότι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά
ςυνεταιριςμοφσ). Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι
εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ ι ςε
ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ορίηοντασ
ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι των επαγγελματικϊν οργανϊςεων αντίςτοιχα,
κακϊσ και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν, προκειμζνου για νομικά
πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμα τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα.
η. Δεν είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του παρόντοσ ι όταν δεν ζχουν παράςχει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ
θ. Δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Γεν. Γραμματεία Εμπορίου
(πρϊθν Υπ. Ανάπτυξθσ) κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Ρ.Δ. 118/07 κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
κ. Ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο ςυνεταιριςμοφσ) .
ι. Δεν ζχουν τεκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ του αρ.99 του Ν.3588/2007(Α153)
ια. Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα θ υποβολι όπου
απαιτείται, προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν των παρ. 2 και 3 του άρκρου 6 του Ρ.Δ.
118/07, κατά περίπτωςθ, και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου
20 του ιδίου Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, θ παροφςα υπεφκυνθ διλωςθ
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του.

2 δεν ζχει καταδικαςτεί, βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ που εκδόκθκε θ απόφαςθ και θ οποία διαπιςτϊνει
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αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι του (πχ παραβίαςθ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ όςον αφορά τθν καταβολι των δεδουλευμζνων, τθν τιρθςθ του ωραρίου
εργαςίασ, τα ζνςθμα, τισ υπερωρίεσ κλπ),
3 δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του
διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που αποδεδειγμζνα
διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ Ανακζτουςα Αρχι (εδ.δ,παρ.2 του άρκρου
43 του Ρ.Δ60/2007),
4 ότι δεν υφίςτανται άλλοι νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ του,
5 ότι δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι του ςε δθμόςιο διαγωνιςμό με αμετάκλθτθ
απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ,
6 ότι μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι του υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ
τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του
δθμόςιου τομζα, ι ότι ςε κάκε περίπτωςθ εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ τθσ από ςφμβαςθ
για τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτθ ι τθσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
υλοποίθςθ, ςφμφωνα με τθν δυνατότθτα που τθσ παραςχζκθκε με τθ ςχετικι απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
7 ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν προςφορά του είναι αλθκι και
ακριβι ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ,
8 ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ
οποίασ ζλαβε γνϊςθ και τθν αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα,
9 ότι ο ςυμμετζχων παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με
οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ - ματαίωςθ του
διαγωνιςμοφ
10 ότι πλθροφν τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ οικονομικϊν και τεχνικϊν
προχποκζςεων και τα όριά τουσ όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κακϊσ
και ότι κα προςκομίςουν εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 8α του ΡΔ 118/07 και τθσ παροφςθσ τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι
πλθροφνται τα ωσ άνω.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με
τθν προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε
προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
(Για τισ ενϊςεισ Προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να κατακζςουν
όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ).
11- ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ περί ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςφμφωνα με το
άρκρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε από το Ν.3414/2005, κακϊσ και
πωσ ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ. (ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό δεν
απαιτείται)
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12 ότι δεν είναι οι ίδιεσ οφτε ςυμμετζχει ςε αυτζσ εξωχϊρια εταιρεία ςε ποςοςτό
ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο τουσ τουλάχιςτον 1%.
13 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το ΦΕΚ ίδρυςθσ και τισ
τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο
αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων
τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), ςτοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να
προκφπτουν τα μζλθ του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν
με τθν υπογραφι τουσ τθν Ε.Ε. και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν
προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό, αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι
κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.
14 Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, κατά το άρκρο 6 παρ.1 περ. γ. του Ρ.Δ. 118/07, εφόςον
οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ.
Α.1.2. Εκτόσ από τα παραπάνω οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει, επί ποινι
αποκλειςμοφ, να υποβάλουν:
1. Υπεφκυνθ διλωςθ του N. 1599/1986 ςτθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει:
α. Εάν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του ςε διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου.
β. Εάν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ανάκεςθ παρόμοιου ζργου
γ. Τουσ τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του.
δ. Εάν ζχει υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του
δραςτθριότθτασ.
ε. Τθ ςυνζπεια τθσ επιχείρθςθσ όςον αφορά τθν εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν τθσ
υποχρεϊςεων, όςον και των εν γζνει υποχρεϊςεων τθσ προσ Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου
Τομζα.
ςτ. Εάν ζχει κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που
ηθτοφνται από Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου Τομζα.
η. Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ
οποίασ ζλαβε γνϊςθ.
θ. Πτι αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τουσ γενικοφσ και
ειδικοφσ όρουσ, τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
κ. Πτι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ του
Ο.Α.Κ. Α.Ε., ςχετικά με αναβολι ι ανάκλθςθ τθσ προκιρυξθσ ι ματαίωςθσ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ.
ι. Πτι κα προβεί ςτθν προςικουςα και ζγκαιρθ προςκόμιςθ των απαιτουμζνων
δικαιολογθτικϊν κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ.

Α1.3 Επίςθσ οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να
υποβάλλουν:
1. Διλωςθ περί τθσ μορφισ τθσ επιχείρθςθσ, του εφρουσ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ και του
κφρουσ τθσ ςτθν οποία να γίνεται αναφορά ςτα πλιρθ ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ,
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, Α.Φ.Μ. κλπ
2. Ρεριγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και των μζςων ελζγχου, αν
υπάρχουν
3. Κατάςταςθ από τθν οποία κα προκφπτει το προςωπικό που απαςχολεί θ Επιχείρθςθ
κακϊσ και ο αρικμόσ Μθτρϊου ΙΚΑ των απαςχολουμζνων.
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Α2 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ
Α3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ
Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ (ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ)
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ πζντε θμερολογιακϊν (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται
κατά τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 19, παρ. 6 του Ρ.Δ. 118/2007.
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν
ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για:
-ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1
τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
-δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ
26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του
Συμβουλίου
-απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.
-νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ
οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ,
δωροδοκίασ, δόλιασ χρεοκοπίασ
2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να
προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ
πτϊχευςθσ.
3. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα δικαιολογθτικά των παραπάνω
περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι
εγκατεςτθμζνοι από τθν οποία εκδίδεται και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό.
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4. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ
εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ
επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
Τα Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των
περιπτϊςεων Α και Β αντίςτοιχα
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν
υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω
νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόςωπα).
Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ,
ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ
εταιρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι
τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για
κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. Α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6.
- Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ
εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά
ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο
μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο
διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το
αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ.
Σθμειωτζον ότι οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 1892/1190 ζχουν καταργθκεί με το άρκρο 181
του Ν. 3588/2007 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 153/10-7-2007). Σφμφωνα μάλιςτα
με τισ διατάξεισ των άρκρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με το
Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 189/8-8-2007), από τθν 8-8-2007 θ αρμοδιότθτα για τθ λφςθ τθσ
Α.Ε. και τον διοριςμό εκκακαριςτϊν ανικει ςτο πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ.
-Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του
Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ (άρκρο 6 παρ.
2 εδ. γϋ περ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007).
5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν
υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω
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νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόςωπα).
6. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
Οι ενϊςεισ παροχϊν υπθρεςίασ που υποβάλλουν κοινι προςφορά προςκομίηουν τα
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε πάροχο υπθρεςίασ που ςυμμετζχει
ςτθν Ζνωςθ.
Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 1του άρκρου 6 του
Ρ.Δ. 118/07 ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του πάροχου υπθρεςίασ από τον διαγωνιςμό.
ΑΡΘΡΟ 2
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζτουν τισ προςφορζσ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του
ΟΑΚ Α.Ε, οδόσ Γολγοκά 2, Παςθ Βαρυπζτρου Χανιά ΤΚ 73105, ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν
μζχρι ςτισ 26/04/2016 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 14.00 .
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα
περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ
δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του
παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν
διενζργεια του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια
όργανα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ
εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ,
προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν
προαναφερόμενθ διαδικαςία.
Επιςτρζφονται, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται, ι
περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα.
6. Στον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α. Η λζξθ «Ρροςφορά».
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ του διαγωνιςμοφ.
γ. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ διαγωνιςμοφ.
δ. Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.
Μζςα ςε κάκε ςφραγιςμζνο υποφάκελο («ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ») του ενιαίου
φάκελου ι ςυςκευαςίασ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά
ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ :
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Σε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» τοποκετοφνται
όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία όπωσ αυτά
λεπτομερϊσ αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ .
Σε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται όλα τα
τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ
προςφοράσ, ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
Στου ανωτζρω φακζλουσ κα πρζπει να αναφζρονται εκτόσ του περιεχομζνου
(Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ ,Τεχνικι προςφορά , Οικονομικι προςφορά , ο τίτλοσ τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ ,ο αρικμόσ διακιρυξθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
και τα ςτοιχεία του αποςτολζα)
χθματικά :

Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Οι
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν υπογεγραμμζνθ τόςο τθν
τεχνικι, όςο και τθν οικονομικι προςφορά.
– ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
H Τεχνικι Ρροςφορά περιλαμβάνει πλιρθ και λεπτομερι περιγραφι τθσ παροχισ των
ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, ςε ςυμφωνία με τεχνικζσ προδιαγραφζσ και θ οποία κα είναι
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα.
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο
«ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν
ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». Η οικονομικι προςφορά είναι υπογεγραμμζνθ από τον
προςφζροντα και πρζπει να αναφζρει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ. Στον
πίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα αναγράφεται θ τιμι παροχισ μθνιαίωσ κακϊσ και θ
ςυνολικι τιμι για κάκε προςφερόμενθ υπθρεςία.
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Το ςυνολικό κόςτοσ ζργου περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα περιλαμβανομζνου των φόρων,
τελϊν, λοιπϊν εξόδων κλπ.
Το ςυνολικό κόςτοσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει όλεσ τισ επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ
βαρφνουν αποκλειςτικά τον προςφζροντα, κακϊσ και τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ
οι οποίεσ βαρφνουν τον προςφζροντα. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται κάκε άλλο κόςτοσ
που είναι δυνατό να τισ επιβαρφνει. Η γενικι ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ κα γράφεται
αρικμθτικά και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ τιμισ μθνιαίωσ και
ςυνολικισ τιμισ κα υπεριςχφει θ μθνιαία τιμι.
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ φζρει και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου.
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν
υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι
κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και
ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Η προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’
αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ
των προςφορϊν.
Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ του άρκρου 7 παρ. 2
περ. α κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ,
κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι
πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να
αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ.
Η άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακθρφξεωσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό.
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο
είτε κατά τθν ενϊπιων του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν
ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται,
ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα
ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 3
Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Α. Αποςφράγιςθ Προςφορϊν
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ &
Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, παρουςία των υποψθφίων ι τυχόν νομίμων εκπροςϊπων
τουσ, αν αυτοί το επικυμοφν.
Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ (θμερομθνία και ϊρα
διενζργειασ διαγωνιςμοφ).
Προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο
εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
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Β. Διαδικαςία Αποςφράγιςθσ
Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία:
 Αρικμείται, μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ που περιζχει τουσ
υποφακζλουσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ.
 Αρικμοφνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
και οικονομικισ προςφοράσ.
 Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται
και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και
τοποκετοφνται ςε νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από τθν
ίδια Επιτροπι. Ο νζοσ προκφπτων φάκελοσ που περιζχει τισ οικονομικζσ προςφορζσ
φυλάςςεται με ευκφνθ του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν.
 Αποςφραγίηονται οι υποφάκελοι δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ μονογράφονται ανά
ςελίδα από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Ακολουκεί
ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ςτθ ςυνζχεια ςυντάςςεται πρακτικό
Ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, υπογράφεται και αποςτζλλεται με ΦΑΞ
ςτουσ διαγωνιηόμενουσ για τυχόν ενςτάςεισ. Πςων εκ των διαγωνιηόμενων οι
προςφορζσ κρικοφν ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ προχωροφν ςτο άνοιγμα
των τεχνικϊν προςφορϊν και μονογράφονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ &
Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ανά φφλλο, εκτόσ από τα τεχνικά φυλλάδια. Η επιτροπι
ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ αξιολογεί τισ τεχνικζσ προςφορζσ και κατόπιν ςυντάςςεται
πρακτικό αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, υπογράφεται, ανακοινϊνεται και
αποςτζλλεται με ΦΑΞ ςτουσ διαγωνιηόμενουσ για τυχόν ενςτάςεισ.
 Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν κα αποςφραγιςτοφν ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ
ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ
που είναι αποδεκτοί, μετά από τθν τεχνικι αξιολόγθςθ, με ζγγραφθ ανακοίνωςθ που
κα τουσ αποςταλεί με ΦΑΞ.
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν
αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά
επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ.
 Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ,
αποςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
μονογράφονται ανά φφλλο και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν.
Πςοι δικαιοφνται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, ζχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνϊςθ των προςφορϊν
των υπολοίπων υποψθφίων, που ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό όπωσ επίςθσ και των τιμϊν
(αναλφςεισ των επιμζρουσ ςτοιχείων).
Κατόπιν ςυντάςςεται πρακτικό οικονομικϊν προςφορϊν υπογράφεται και αποςτζλλεται
με ΦΑΞ ςτουσ διαγωνιηόμενουσ για τυχόν ενςτάςεισ.
Ακολοφκωσ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, εκδίδεται θ ζγκριςθ του Διευκφνοντα Συμβοφλου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για το
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αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ και τθν ανάδειξθ Αναδόχου και κατόπιν ενθμερϊνονται οι
διαγωνιηόμενοι, πλθν του επιλεγζντοσ Αναδόχου, για το αποτζλεςμα.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να
γίνει θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’
αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ, οφείλει να υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα
ζγγραφα και δικαιολογθτικά που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ
τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβισ και
αποςφράγιςθσ του φακζλου ςε θμερομθνία και ϊρα, που ορίηεται από ςχετικι
πρόςκλθςθ.
Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ είναι θ ΠΛΕΟΝ
ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν
κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/2007.
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ
που ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
Διακιρυξθσ, και λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία:
1. Η τιμι
2. Η ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
Δ/ξθσ
3. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε: θ προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τιμζσ που
προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τθν τρζχουςα αγοραία τιμι
για όμοια ι παρεμφερι υπθρεςία.
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ από οικονομικι άποψθ
αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι
ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ
Ρλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ είναι εκείνθ που παρουςιάηει το
μικρότερο λόγο (Λ) τθσ Τιμισ Ρροςφοράσ (ςυγκριτικισ) προσ τθ Βακμολογία του, όπου
ΛΟΓΟ =

ΣΙΜΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ Συγκριτικισ τιμισ κα λθφκοφν υπόψθ:
 Η τιμι προςφοράσ
 Τα επιμζρουσ ςτοιχεία των προςφορϊν βακμολογοφνται με 100-110 βακμοφσ
 Η βακμολογία αυξάνεται μζχρι 110 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Η βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ με βάςθ τα κακοριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ, γίνεται
ςφμφωνα με τον τρόπο που ορίηεται ςτο άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/2007
Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ομάδων με βάςθ τουσ
100 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Η
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βακμολογία αυτι αυξάνεται μζχρι 110 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται
οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ .
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του
επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθν βακμολογία του και θ ςυνολικι
βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν
όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων.
Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 110 βακμοφσ.
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ
Α
(ΣΕΧΝΙΚΕ
ΕΠΙΜΕΡΟΤ
ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ
Α.Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΠΟΙΟΣΗΣΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΔΟΗ)
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
Κάλυψθ των απαιτιςεων και
ανταπόκριςθ ςτισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ. Τεχνικι Ζκκεςθ
εκτίμθςθσ του αντικειμζνου τθσ
παροχισ υπθρεςίασ,
ορκοφ
1
100 - 110
35 %
35-38,5
ςχολιαςμοφ και επιςιμανςθσ
τυχόν
προβλθμάτων.
Ρροτάςεισ
για
τθν
αντιμετϊπιςθ
των
προβλθμάτων.
Ρροτεινόμενο
οργανωτικό
ςχιμα-κακικοντα και
ςφνκεςθ των μελϊν τθσ
ομάδασ
εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν,
τρόποσ
διοίκθςθσ και διαχείριςθσ
ζργου,
ο
βακμόσ
αποτελεςματικότθτασ
τθσ
δομισ του οργανογράμματοσ
2
για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 100 - 110
35 %
35-38,5
κακϊσ και θ δυνατότθτα
παροχισ τεχνικϊν ςυμβουλϊν
προσ τον εργοδότθ. Κφριεσ
δραςτθριότθτεσ – ενζργειεσ –
εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για τθν
παροχι
των
υπθρεςιϊν.
Χρονικι
αλλθλουχία
δραςτθριοτιτων
για
τθν
παροχι υπθρεςιϊν.
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α

70 %

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. –Διακήρυξη 12/2016

70-77

Σελίδα 15

ΕΠΙΜΕΡΟΤ
ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ
ΟΜΑΔΑ
Β
(ΣΕΧΝΙΚΗ
Α.Α.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ-ΚΑΛΤΨΗ)
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
Δυνατότθτα
άμεςθσ
ανταπόκριςθσ
του
διαγωνιηομζνου ςε ζκτακτεσ
περιςτάςεισ. Στοιχεία τεχνικισ
υποςτιριξθσ και
1
κάλυψθσ των ηθτοφμενων
100 - 110
30 %
30-33
υπθρεςιϊν ςε ςυνδυαςμό με
τον
εξοπλιςμό που κα διακζτει για
τθν υλοποίθςθ.
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β

30 %

30-33

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α +Β

100 %

100-110

Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον πάροχο υπθρεςίασ που ζχει τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά.
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ από οικονομικι άποψθ
αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι
ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.
Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ του Λ μεταξφ δφο προςφορϊν κα επιλεγεί θ προςφορά εκείνθ
που ζχει τθ μεγαλφτερθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που
υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ τελικόσ Ανάδοχοσ επιλζγεται ο μειοδότθσ
που προκφπτει κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν
ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ (ΡΔ 118/2007, Άρκρο 21 παρ. β)
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που:
 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και
αιρζςεισ,
 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν
κρίςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά,
 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά.
 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ,
 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά,
 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι, ι/και εμφανίηει τιμζσ ςε
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ,
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θ οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι ςφμφωνα με το άρκρο 52 του
π.δ. 60/2007,
 παρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ

ΑΡΘΡΟ 4
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Οι προςφορζσ κα δίδονται ςε ευρϊ και κα πρζπει να ιςχφουν για εκατόν είκοςι (120)
θμζρεσ τουλάχιςτον θμζρεσ, από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Η ιςχφσ προςφοράσ παρατείνεται εγγράφωσ εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.,
πριν τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο απ τθ
διακιρυξθ.
Μετά τθ λιξθ και του ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. κρίνει
κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο των ανωτζρω
ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.

Άρκρο 5
ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν) γίνεται από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ.
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ του και αηθμίωσ για
αυτόν να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ
διαδικαςίασ:
α) για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ,
β) εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,
γ) εάν υπιρξε μεταβολι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ ζργο
δ) και για τουσ λόγουσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 21 περ. δϋ, εϋ, ςτϋ και ηϋ του
Ρ.Δ. 118/2007.
Η επιλογι του Αναδόχου κα γίνει ςτθ βάςθ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι
άποψθ προςφοράσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 53 (παρ. 1, α) τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, ςτο
άρκρο 11, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 του Ρ.Δ.
118/2007) και ςτισ από άποψθ περιεχομζνου αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007
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Στθν περίπτωςθ που θ προκθρυςςόμενθ υπθρεςία κατακυρωκεί ςε ζνωςθ, ο Ο.Α.Κ.
Α.Ε. δφναται να ηθτιςει από τθ ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία με ι χωρίσ νομικι
προςωπικότθτα, του κειμζνου τθσ Συμβάςεωσ διαμορφουμζνου αναλόγωσ.
Στουσ ανοικτοφσ διαγωνιςμοφσ, όταν ο πάροχοσ υπθρεςίασ, ο οποίοσ προςφζρει τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα
από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ.
118/07 ι, εφόςον τοφτο προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ
διατάξεισ αυτζσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον πάροχο υπθρεςίασ με τθν αμζςωσ επόμενθ
ςυμφερότερθ προςφορά. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα
από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον πάροχο υπθρεςίασ με τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφερότερθ προςφορά και οφτω
κακ’ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ παρόχουσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.

ΑΡΘΡΟ 6
Ενςτάςεισ
1. Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ παρόχου υπθρεςίασ ςε
αυτόν και τθσ διενζργειασ του, ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, επιτρζπεται ζνςταςθ για
λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ (ενδικοφανισ προςφυγι). Με τθν ζνςταςθ που αςκείται
κατά τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ επιτρζπεται και θ προβολι λόγων που αφοροφν τθν
πλθρότθτα και νομιμότθτα των δικαιολογθτικϊν, τα οποία προςκομίηει ο προςφζρων προσ
τον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, δυνάμει των άρκρων 6, 8 και 8α του Ρ.Δ.
118/07.
2. Οι ανωτζρω ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο αρμόδιο για τθ διενζργεια
του διαγωνιςμοφ όργανο του φορζα ωσ εξισ:
α. Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ:
Στον ανοιχτό διαγωνιςμό, μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν
β. Κατά των πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ που αφοροφν τθ
ςυμμετοχι οποιουδιποτε παρόχου υπθρεςίασ ςτον διαγωνιςμό ι τθν διενζργεια του
διαγωνιςμοφ ωσ προσ τθν διαδικαςία παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κατά
τθν διάρκεια διεξαγωγισ του ίδιου του διαγωνιςμοφ και εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ
θμζρασ από αυτιν κατά τθν οποία ο ενιςτάμενοσ ζλαβε γνϊςθ του ςχετικοφ φακζλου. Στον
κλειςτό διαγωνιςμό δικαίωμα ζνςταςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχουν μόνο όςοι επιλζχκθκαν
να υποβάλουν προςφορά.
γ. Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζωσ και τθν
κατακυρωτικι απόφαςθ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, αφότου ο
ενδιαφερόμενοσ πάροχοσ υπθρεςίασ ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ πράξεωσ ι παραλείψεωσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Στον κλειςτό διαγωνιςμό δικαίωμα ζνςταςθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι
ζχουν μόνο όςοι επιλζχκθκαν να υποβάλουν προςφορά.
Η ζνςταςθ αυτι κοινοποιείται υποχρεωτικά εντόσ δυο (2) θμερϊν από τθν υποβολι
τθσ, ςε αυτόν κατά του οποίου ςτρζφεται. Η ζνςταςθ εξετάηεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό ςυλλογικό όργανο και το αποφαςίηον όργανο εκδίδει τθν ςχετικι απόφαςθ του
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το αργότερο ςε οκτϊ (8) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
ενςτάςεων.
δ. Εκτόσ των ανωτζρω περιπτϊςεων, κατά τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, όςον
αφορά τθ νομιμότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν των άρκρων 6, 8 και 8 α του
118/2007 π. δ/τοσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, αφότου ο
ενδιαφερόμενοσ πάροχοσ υπθρεςίασ ζλαβε γνϊςθ τθσ ανωτζρω κατακυρωτικισ απόφαςθσ
και των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν.
Η ζνςταςθ αυτι κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν
υποβολι τθσ ςτον μειοδότθ κατά του οποίου ςτρζφεται. Η ζνςταςθ εξετάηεται από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυλλογικό όργανο και το αποφαςίηον όργανο εκδίδει τθν ςχετικι
απόφαςθ του το αργότερο ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ ανωτζρω
τριθμζρου προκεςμίασ .
3. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ λόγουσ, εκτόσ από τουσ
προαναφερόμενουσ, δεν γίνονται δεκτζσ.
4. Η ςχετικι απόφαςθ επί τθσ ενςτάςεωσ κοινοποιείται ςτουσ ενιςτάμενουσ χωρίσ
υπαίτια κακυςτζρθςθ τθσ Υπθρεςίασ. Οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν πλιρθ γνϊςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ, μετά τθν κοινοποίθςθ του ςϊματοσ τθσ ςε αυτοφσ, από τθν ανακζτουςα αρχι,
με φροντίδα τουσ .
5. Ο πάροχοσ υπθρεςίασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ
του κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 18,20,26,32,33,34 και 39 του Ρ.Δ./τοσ 118/07 να
υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία
τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν
ανακζτουςα αρχι .
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο για τθν διοίκθςθ του φορζα όργανο,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαδιποτε φφςεωσ
διοικθτικι προςφυγι.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
Στον προςφζροντα που κα κατακυρωκεί το ζργο, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποςτζλλει ςχετικι
ανακοίνωςθ που αναφζρει και τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Η ςφμβαςθ
κεωρείται ωσ ςυναφκείςα με τθν αποςτολι τθσ ανακοίνωςθσ το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από
τθν κοινοποίθςθ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που περάςει άπρακτθ θ πιο πάνω προκεςμία ι ο ανάδοχοσ αρνθκεί
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Η ιςχφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ άρχεται από τθσ υπογραφισ τθσ και λιγει δϊδεκα
(12) μινεσ μετά. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ του χρόνου, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ζχει δικαίωμα να ςυνάψει με τον ανάδοχο Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ
(μζςω ςφνταξθσ Συγκριτικοφ πίνακα) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ. Α’ 64/16.03.2007)
παρ. 25 (άρκρο 31 οδθγίασ 2004/18/ΕΚ).
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ
των όρων αυτισ και κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
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(α) αν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που
απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ του Ο.Α.Κ. Α.Ε..
(β) αν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ
ςφμβαςθσ εντολζσ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.,
(γ) αν ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ,
(δ) αν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ,
λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε
βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων,
(ε) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του παρόχου υπθρεςίασ για αδίκθμα
ςχετικό με τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του.
AΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ζναρξθ του ζργου κα γίνει τθν θμερομθνία που κα κακορίηεται από τθν ςφμβαςθ
κακϊσ και θ θμερομθνία λιξθσ αυτοφ. Θα τθρείται βιβλίο επικοινωνίασ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. με τα
αρμόδια όργανα του ανάδοχου όπου κα καταχωροφνται κακθμερινά οι τυχόν παραλείψεισ
του ανάδοχου και τα παράπονα ωσ προσ τθν ςυμπεριφορά του προςωπικοφ του. Αντίγραφο
των καταχωριςεων κα προωκείται ςτον ανάδοχο για ενθμζρωςθ και λιψθ αναγκαίων
μζτρων, ςε ςυνεννόθςθ με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ςυγκροτεί ειδικι επιτροπι παραλαβισ των εργαςιϊν που εκτελοφνται από τον
πάροχο τθσ Υπθρεςίασ και ςυντάςει πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν ανά μινα το οποίο
επιςυνάπτεται ςτο εκάςτοτε χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ του ανάδοχου.
Η λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του
Αναδόχου. Για τθν ζκδοςθ τθσ παραπάνω βεβαίωςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει για
ζλεγχο τθν τελικι ζκκεςθ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν. Η ζγκριςθ του ςυνόλου των
πρωτοκόλλων παραλαβισ αποτελεί τθν οριςτικι παραλαβι και εκδίδεται με απόφαςθ του
Διευκφνοντα Συμβοφλου.
ΑΡΘΡΟ 9 :
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ
Η πλθρωμι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται τµθµατικά μετά τθν
πιςτοποίθςθ τθσ παροχισ των ανάλογων υπθρεςιϊν, τθν ςφνταξθ των αντίςτοιχων
λογαριαςμϊν, όπου περιλαμβάνονται τα πρωτόκολλα παραλαβισ, και µε τθν ζκδοςθ των
αντίςτοιχων νόµιµων παραςτατικϊν από τον Ανάδοχο.
Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ µε τθν προςκόμιςθ των νόµιµων
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ
και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των
ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων και ο οποίοσ δεν κα είναι μεγαλφτεροσ από τριάντα (30)
θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθ ςφνταξθ του λογαριαςμοφ.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα εξισ:
 Ρρωτόκολλο παραλαβισ.
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 Τιμολόγιο του πάροχου υπθρεςίασ εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».
 Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ηθτθκεί από τθν οικονομικι υπθρεςία του
Ο.Α.Κ. Α.Ε., εφόςον ζχει προβλεφκεί ςτθ διακιρυξθ ι ςτο ςχζδιο ςφμβαςθσ που
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΙΣΗΙΑ
Ο ανάδοχοσ και ο φορζασ του ζργου κα προςπακοφν να ρυκμίηουν καλόπιςτα κάκε
διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ
ςφμβαςθσ. Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ Ελλθνικι Νομοκεςία, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό.
Δεν αποκλείεται όμωσ για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο
μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί ςτα Δικαςτιρια, ςε
διαιτθςία, ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ
ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ
διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν παραπάνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΦΑΡΜΟΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Για ό,τι δεν προβλζπεται απο τθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν και οι διατάξεισ τθσ
Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, του Ρ.Δ. 60/2007, του Ν. 2286/95, του Ρ.Δ. 394/96, του Ρ.Δ. 118/07,
του Ν. 2522/97 όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
ΑΡΘΡΟ 12
ΚΗΡΤΞΗ ΕΚΠΣΩΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Το Δ.Σ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. δικαιοφται και υποχρεοφται να κθρφξει ΕΚΡΤΩΤΟ τον ανάδοχο
για παράβαςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, οι οποίοι είναι και κεωροφνται από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ ουςιϊδεισ και ςφμφωνα με τθν υπό του Νόμου οριηόμενθ διαδικαςία.
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ:
α) Εάν δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ εντόσ του προαναφερόμενου
χρονικοφ διαςτιματοσ.
β) Εάν δεν διακζτει ςε κακθμερινι βάςθ τον απαραίτθτο αρικμό των ατόμων
(απαςχολουμζνων ) γ) Εάν το προςωπικό αυτοφ αποφαςίςει να κθρφξει αποχι ι αςκιςει το
δικαίωμα επίςχεςθσ εργαςίασ ανεξάρτθτα από τθν νομιμότθτα θ μθ των τυχόν απαιτιςεων
του, κατ’ αυτοφ, για τισ όποιεσ απαιτιςεισ του προςωπικοφ του, ουδεμία, προσ ικανοποίθςθ
των, υποχρζωςθ ζχει ζναντι αυτϊν ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. .
δ) Εάν διακόψει άκαιρα και χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. το ζργο, πριν τθν
θμερομθνία λιξεωσ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δικαιοφται να ηθτιςει από τον ανάδοχο:
 Τθν καταβολι του 10% τθσ μθνιαίασ καταβολισ ωσ ποινικι ριτρα και μζχρι τθν
θμερομθνία ζκπτωςθσ, δθλαδι λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ ι τυχόν ανάκεςθ του ζργου ςε
άλλον ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό.
 Τθν καταβολι τθσ τυχόν προκφπτουςασ διαφοράσ τιμισ, από τθν ανάκεςθ του ζργου
ςε άλλον ενδιαφερόμενο, που είχε λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό.
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Εάν ο ανάδοχοσ δεν φροντίηει ζγκαιρα για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι
παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ κα υπόκειται ςε προφορικζσ και ςτθ ςυνζχεια
ζγγραφεσ παρατθριςεισ τα αντίγραφα των οποίων κα κρατοφνται ςτο πρωτόκολλο το
οποίο τθρείται ςτον Ο.Α.Κ. Α.Ε. Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ κα επιβάλλεται από τον
Ο.Α.Κ. Α.Ε. ποινικι ριτρα από 1.000,00 € ζωσ 3.000,00 € ανάλογα με το είδοσ τθσ
ηθμίασ. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται διατθροφμενου του
δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ κιρυξθσ του ανάδοχου ωσ εκπτϊτου.
Οι ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ του Διευκφνοντα Συμβοφλου του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Κατά τθσ απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ

Εάν παρατθρθκοφν επανειλθμμζνα οι παραπάνω περιπτϊςεισ τότε το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.
Α.Ε. δφναται μετά από ειςιγθςθ του Διευκφνοντα Συμβοφλου, να κθρφξει ζκπτωτο τον
ανάδοχο με αντίςτοιχθ παρακράτθςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ.
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ ςτισ
περιπτϊςεισ που ο ανάδοχοσ:
α) Δεν τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και του ζχουν γίνει τουλάχιςτον δφο
ζγγραφεσ ςυςτάςεισ.
β) Δεν δφναται να εκτελεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ
(κάνατοσ, αςκζνεια κλπ.).
Και ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει τθν
παροχι υπθρεςίασ ςε άλλο ενδιαφερόμενο, ο οποίοσ είχε λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό, με τθ
τιμι τθσ προςφοράσ του.
ΑΡΘΡΟ 13
Προκαταβολι
Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςτθ
Νομοκεςία διαδικαςία.
Για οποιοδιποτε άλλο κζμα ςχετικό με το διαγωνιςμό και που δεν αναφζρεται ςτθν
παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007. Και του
4281/2014.

Ο Διευκφνων φμβουλοσ
του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Ελευκζριοσ Κοπάςθσ
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