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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επιλογή Αναδόχου για την υπηρεσία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ PROJECT  COMPAT». 
 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χίου (www. 
chioschamber.gr )  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου για το 
Ευρωπαϊκό  PROJECT  COMPAT 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο τη 
Συμφερότερη Προσφορά 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο 
ποσό των 12.000,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το LLP 
Leonardo-da-Vinci σε ποσοστό 75% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 2 Έτη  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
14/01/2011  και ώρα 13:00 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ, Φ. Αργέντη 8, 
82100 Χίος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

14/01/2011  και ώρα 13:00 

  
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ. 
 
Επιμελητήριο Χίου, Φιλ. Αργέντη 8, 82100 Χίος 
Τηλ. 22710 44330-1, e-mail: epimelit@otenet.gr, ιστοσελίδα www.chioschamber.gr 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
 
Οι υπηρεσίες εντάσσονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου Χίου 
στο Ευρωπαϊκό έργο Compat, όπου συμμετέχει το Επιμελητήριο Χίου ως εταίρος. 
 
Η περιγραφή του έργου έχει ως ακολούθως: 
Ταυτότητα του έργου «Compat» 

mailto:epimelit@otenet.gr
http://www.chioschamber.gr/
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Χρηματοδότηση: Το έργο «Compat» χρηματοδοτείται κατά 75% από το 
Πρόγραμμα LLP Leonardo-da-Vinci  
 
Ίδιοι πόροι καλύπτουν το υπόλοιπο 25% του προϋπολογισμού του έργου. 
 
Διάρκεια: 24 μήνες 
 
Στόχος του έργου : 
Στόχος του Compat είναι η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών δημοσίων 
υπαλλήλων σε θέματα χρήσης υπηρεσιών η –διακυβέρνησης και η εκπόνηση 
Εκπαιδευτικού υλικού που θα ικανοποιεί αυτές τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Τέλος 
θα υλοποιηθούν Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών η-
διακυβέρνησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 
Η επίσημη γλώσσα του έργου Compat είναι η Αγγλική. Τα κείμενα των 
παραδοτέων θα είναι στην Αγγλική ή και στην Ελληνική γλώσσα, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 
i. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌΣ & ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ  
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ζητάει την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών για την 
υποστήριξη της τεχνικής και επιστημονικής διαχείρισης του έργου Compat: 
 
- Επικοινωνία με τους εταίρους του έργου για τον προγραμματισμό, τον 
συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών του έργου όπως αναφέρονται στο 
Τεχνικό Δελτίο (επισυν.) 
- Σύνταξη και υποβολή έκθεσης προόδου για το έργο  
- Έλεγχος ορθότητας προϋπολογισμού και απολογιστικών μεγεθών, 
- Σύνταξη και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης έργου,  
- Εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου Χίου στις συνεδριάσεις του έργου, 
- Παρουσιάσεις στις συναντήσεις του έργου σχετικά με διοικητικά και 
οικονομικά θέματα του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό την παρούσα διακήρυξη «Υπηρεσίας» 
ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 16%.  
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) «Κανονισμός Προμηθειών 
του Δημοσίου», εφαρμοζόμενου αναλογικά για τις περιπτώσεις που ρητά 
ρυθμίζονται με το παρόν. 
2. Η αρίθμ. 271/29-11-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με 
την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος COMPAT.  
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3. H αρίθμ. 1723/13-12-2010 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 
Επιμελητηρίου Χίου περί εγκρίσεως των όρων της προκήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού.  
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ– ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο του Επιμελητηρίου Χίου, επί της οδού Φ. 
Αργέντη 8 στην Χίο, την Παρασκευή  14/01/2011 και ώρα 13:00.   
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που 
ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών που 
αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. 
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται 
έκαστος, έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για 
την εκτέλεση του έργου. 
 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 
2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή 
τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 
3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. 
4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική 
διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, η οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 
5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των 
φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
7. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 
8. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις. 
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο  
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διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 
προσώπου. 
Οι προσφορές: 
1. Υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και 
φέρουν την μονογραφή του προσφέροντα κατά έκαστο φύλλο της προσφοράς. 
2. Υποβάλλονται εξ΄ ολοκλήρου στην Ελληνική Γλώσσα. 
3. Είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (ξύσματα, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ 
θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η 
δε αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις 
κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της 
προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
4. Αφορούν ολόκληρο το έργο. 
Επιπλέον: 
1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι 
έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. 
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και έως την Παρασκευή 14/01/2011, και ώρα 13:00 καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είτε αποστέλλοντας την 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο 
Επιμελητήριο Χίου τουλάχιστον μία ημέρα πριν την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, επί αποδείξει πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. 
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία Διενέργειας δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, 
από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Την ευθύνη 
εμπρόθεσμης υποβολής της προσφοράς ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
φέρει ο ενδιαφερόμενος. 
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους 
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 90 
(ενενήντα) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από  



 6 

 
 
την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα 45 (σαράντα πέντε) 
ημερών κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού 
στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει 
όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Οι διαγωνιζόμενοι δεν 
έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα, πέραν των άλλων, σε έκπτωση και απώλεια 
κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται αριθμητικά και ολογράφως σε Ευρώ. Στις 
τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη 
σύγκριση των προσφορών. Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. 
Στην περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 
Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε Ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. 
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων 
τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της «Υπηρεσίας». 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η 
καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά 
τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη ελληνική 
μετάφραση καθώς επίσης και τα συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 
στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, σε 
ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει  
να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου καθώς επίσης και τις 
ενδείξεις: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ PROJECT  COMPAT»  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επιμελητήριο Χίου 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 14/01/2011 και ώρα 13:00 
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Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τρεις επιμέρους 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους με τα αντίστοιχα αντίτυπα: 
1. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 
2. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 
3. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). 
 
Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και επιπλέον: 
1. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
2. Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
3. Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν εκτός του χρονικού 
διαστήματος που περιγράφεται στο Άρθρο 9. 
 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά 
που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν 
επί ποινή αποκλεισμού: 
Δικαιολογητικά: 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει, Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, 
όπου δηλώνει ότι ακολουθεί τα προβλεπόμενα του Άρθρου 7 της παρούσας 
προκήρυξης και ειδικότερα τα ακόλουθα: 
§ H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, 

της οποίας έλαβε γνώση. 
§ Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και 

ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων εργασιών. 
§ Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή του έργου. 
§ Δεν αποκλείστηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. 

γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 
 
Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής/ Άλλα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 
Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει 
επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση «Υπηρεσίας». 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
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Δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του προσφέροντα 
σε παρόμοιες δράσεις 
Ο ανάδοχος (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή τα στελέχη του που 
απαρτίζουν την ομάδα έργου (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) είναι 
απαραίτητο να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρίες, επαρκώς 
αποδεικνυόμενα: 
Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών. 
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικές θέσεις. 
Ειδική εμπειρία σε ανάλογα ευρωπαϊκά έργα ή δράσεις σε θέματα μεταφοράς 
τεχνογνωσίας και διεθνούς συνεργασίας ή/και σε συναφές αντικείμενο με το 
διαγωνισμό, η οποία να αποδεικνύεται. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει: «Περιγραφή της 
μεθοδολογικής προσέγγισης και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων 
που ανάλαβε το  Επιμελητήριο Χίου στο πλαίσιο του έργου COMPAT». 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου αναφερόμενη στο σύνολο της «Υπηρεσίας» και το 
ποσοστό έκπτωσης. Το ποσό πλέον ΦΠΑ καθώς και το συνολικό ποσό, 
αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του 
ποσού ολογράφως και αυτού αριθμητικώς, θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν 
ποσό ολογράφως. Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού η οικονομική προσφορά για 
τμήμα της «Υπηρεσίας», όπως και διαφορετική σε ποσοστό έκπτωσης ανά φάση 
της «Υπηρεσίας». 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στο Επιμελητήριο, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
 
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή 
πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η 
ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
Aποσφραγίζονται οι υποφάκελοι Α κατά σειρά επιδόσεως ενώ οι υποφάκελοι Β και 
Γ που έχουν την τεχνική και την οικονομική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι. 
Η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει 
για τους αποκλεισθησομένους. Στη συνέχεια, ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 
αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Σε περίπτωση που απορριφθούν 
συμμετέχοντες, δεν αποσφραγίζονται οι οικείοι υποφάκελοι «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά», αλλά επιστρέφονται αυτούσιοι στους 
διαγωνιζόμενους. 
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους 
υποφακέλους Β. 
Ακολουθεί η εξέταση, η αξιολόγηση του περιεχομένου του Φακέλου «Τεχνική 
Προσφορά» σε κλειστή συνεδρίαση, καθώς και η βαθμολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παρούσα. 
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών συντάσσεται από την Επιτροπή 
Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. 
Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται και οι διαγωνιζόμενοι, οι προσφορές των 
οποίων δεν ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις και όρους των τεχνικών 
προδιαγραφών, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού τους. Σε περίπτωση που 
απορριφθούν συμμετέχοντες, δεν αποσφραγίζονται οι οικείοι Φάκελοι «Οικονομική 
Προσφορά», αλλά επιστρέφονται αυτούσιοι στους διαγωνιζόμενους, των οποίων οι 
τεχνικές προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας 
του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον Φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου του Φακέλου «Οικονομική 
Προσφορά», σε κλειστή συνεδρίαση. Στη συνέχεια γίνεται ο συσχετισμός τεχνικής 
και οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές που 
καθορίζονται στη προκήρυξη και συντάσσεται ο τελικός Πίνακας Βαθμολογίας των 
διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, 
θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
17.1. Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς – Αξιολόγηση Τεχνικής 
Προσφοράς 
Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στην 
βαθμολόγηση επιμέρους κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαθμολόγησης. Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγματοποιείται, με την 
χρήση κριτηρίων και σταθμισμένης βαθμολογίας. Η σταθμισμένη βαθμολογία του 
κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς 
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Όλα τα 
κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα 0 – 100. 
 
Τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης είναι τα παρακάτω: 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Συντελεστής Βαρύτητας 
1. Σαφήνεια και ποιότητα της πρότασης. αρτιότητα, πληρότητα και διεξοδικότητα, 
των προσφερόμενων υπηρεσιών : 40% 
2. Μεθοδολογική προσέγγιση της υλοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών: 
30% 
3. Εμπειρία σε ανάλογα ευρωπαϊκά έργα ή δράσεις: 30% 
Σύνολο 100% 
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Οι διαγωνιζόμενοι που θα συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία μικρότερη του 
75% της απολύτου μέγιστης βαθμολογίας (100) αποκλείονται από τα επόμενα 
στάδια του διαγωνισμού και το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των.  
Η βαθμολογία κάθε διαγωνιζόμενου, που δεν αποκλείστηκε σύμφωνα με τα 
παραπάνω κριτήρια, υπολογίζεται με τον τύπο: 
Τ.Β. = Β.Τ.Π. του Διαγωνιζομένου / Μέγιστος Β.Τ.Π. μεταξύ των Διαγωνιζομένων, 
όπου Β.Τ.Π. είναι ο Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου 
Με βάση τις τιμές Τ.Β. συντάσσεται ο σχετικός πίνακας κατάταξης των 
Διαγωνιζόμενων με βάση την τεχνική τους προσφορά. 
 
17.2. Τελική Αξιολόγηση 
Η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων, γίνεται με βάση την συμφερότερη 
προσφορά που θα προκύψει από την σύνθεση του Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς 
(Β.Τ.Π.) και της Οικονομικής Προσφοράς (Ο.Π.) των συμμετεχόντων στο τελικό 
στάδιο αξιολόγησης και ανοίγματος οικονομικής προσφοράς, με συντελεστή 
βαρύτητας για την τεχνική προσφορά 85% και για την οικονομική προσφορά 15%. 
Ο τελικός βαθμός (Σ.Β.) κάθε διαγωνιζομένου, υπολογίζεται από τον τύπο: 
Σ.Β. = (Τ.Β.) x 0,80 + (Ο.Β). x 0,20 όπου : 
ΤΒ= (Β.Τ.Π. του Διαγωνιζομένου) / (Μέγιστος Β.Τ.Π. μεταξύ των 
Διαγωνιζομένων) και 
Ο.Β.= (Μικρότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ των Διαγωνιζομένων) / 
(Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζομένου). 
 
Με βάση την παραπάνω βαθμολογία οι Διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα 
κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού βαθμού. Τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται 
μέχρι και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Προσφορών ως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ του διαγωνισμού, που είναι ο 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με τον υψηλότερο Σ.Β. 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Ανάδοχος του έργου κηρύσσεται αυτός που προκύπτει από τους πίνακες της 
επιτροπής αξιολόγησης ότι έχει την συμφερότερη προσφορά, δηλαδή το 
μεγαλύτερο Σ.Β. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Δ.Ε. της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η 
σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από 
το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των 
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Ο ανάδοχος του 
διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου και σε 
χρόνο όχι μικρότερο των δύο (2) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 20. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Όλο το υλικό των παραδοτέων που θα παραχθεί στα πλαίσια της παρούσας 
προκήρυξης από τον Ανάδοχο θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα 
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και 
εκμετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην 
Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτουμένου επί του παραπάνω δικαιώματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος της «Υπηρεσίας» θα γίνει, ως εξής: 
Με την ολοκλήρωση κάθε περιόδου αναφοράς όπως προβλέπονται στο έργο 
COMPAT, πιστοποιούνται οι υπηρεσίες του Αναδόχου και εξοφλείται ποσό της 
αμοιβής του παραδοτέου που υλοποιήθηκε, όπως εκτιμάται από την 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.   
 
ΑΡΘΡΟ 22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ υποχρεούται ως ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ στην παροχή όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση της Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου COMPAT ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
ΑΡΘΡΟ 24. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 
Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει 
στην προσφορά του. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του  
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αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από 
τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση 
του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος. 
 
ΑΡΘΡΟ 25. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 
γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει 
μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 26. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. 
 
Ο ανάδοχος της «Υπηρεσίας» και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να 
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 
κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται 
από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα 
δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 
την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 27. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αποκλειστικά και μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 
(β) Σε περίπτωση που ο Εργοδότης υπαιτίως δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και 
προσηκόντως οποιεσδήποτε πληρωμές προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Σύμβαση 
για χρονικό διάστημα πέραν των έξι (6) μηνών από την υποβολή όλων των 
σχετικών δικαιολογητικών. 
2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο με 
έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στον Εργοδότη και στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια 
ο λόγος καταγγελίας μεταξύ των αναφερομένων στο άρθρο. 
3. Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στον Εργοδότη προθεσμία 
συμμόρφωσης η οποία δεν θα είναι συντομότερη των εξήντα (60) ημερών από την 
επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ’ όσον μέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσμία ο 
Εργοδότης συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συμμόρφωσης, η 
καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννομες συνέπειες και η Σύμβαση 
συνεχίζεται κανονικά. 
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4. Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, η 
Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Από και δια της εν λόγω ειδοποίησης η Σύμβαση 
λύεται αυτοδικαίως. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το 
μέρος της Αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα του Έργου που εκτελέστηκε μέχρι την 
ως άνω λύση της Σύμβασης, του Αναδόχου παραιτουμένου ρητά και ανεπιφύλακτα 
της αξίωσης αποζημίωσης που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 700 του 
Αστικού Κώδικα. 
5. Καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν 
θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου 
ποσού εξαιτίας της εν λόγω λύσης της Σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για οποιαδήποτε άλλα 
έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), 
καθώς και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' 
οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος 
παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, 
νόμιμες ή συμβατικές. 
 
ΑΡΘΡΟ 28. ΕΚΠΤΩΣΗ 
 
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει 
προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η κοινοποίηση 
ειδικής ανακοίνωσης στον ανάδοχο, στην οποία περιγράφεται και αιτιολογείται η 
γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται η προθεσμία για την 
ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών. Η προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με τα 
αξιούμενα από το Εργοδότη. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο 
Εργοδότης μπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. 
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μόλις καταστεί έκπτωτος να υποβάλει 
προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο του 
Έργου, τα παραδοτέα που έχουν παραδοθεί ή έχουν εν όλω ή εν μέρει εκπονηθεί, τα 
τμήματα του Έργου που παραμένουν ανεκτέλεστα καθώς και τη συνολική 
κατάσταση και συνθήκες του Έργου κατ' εκείνο το χρόνο. Η οριστική εκκαθάριση 
όλων των ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο 
μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, 
και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο 
Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. 
4. Μετά την ως άνω έκπτωση, ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, 
χωρίς οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Αναδόχου, όλα τα παραδοτέα, σχέδια, 
μελέτες, έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και παραδοτέα είχε ήδη 
παραδώσει ο Ανάδοχος στον Εργοδότη στο πλαίσιο του Έργου. 
5. Μετά την έκπτωση του Αναδόχου, ο Εργοδότης συνεχίζει την ολοκλήρωση του 
έργου με απευθείας ανάθεση, η δε τυχόν υπέρβασή της (από την παρούσα σύμβαση 
προβλεπόμενης δαπάνης) βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 29. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
1. Ρητά προβλέπεται ότι τα μέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την 
παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, 
εφόσον η καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας 
πλήρως αποδεδειγμένο με επίσημα έγγραφα. 
2. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειμενική 
αδυναμία του πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως 
η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο, η γενική ή μερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός 
μη δυνάμενο να προβλεφθεί, δυνάμενο όμως να δημιουργήσει αντικειμενική 
αδυναμία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών 
από τη Σύμβαση (π.χ διακοπή χρηματοδότησης του έργου COMPAT). 
3. Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το 
πληττόμενο Μέρος υποχρεούται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από της 
εμφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω 
υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν 
την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των 
ζημιών που ήθελαν προκύψει και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια 
προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε 
κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές 
μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
4. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν 
περιλαμβάνεται στο χρόνο εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων 
υποχρεώσεων των μερών. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται το δικαίωμα στο άλλο 
μέρος μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από της επελεύσεως του γεγονότος 
της ανωτέρας βίας να καταγγείλει και να λύσει την παρούσα άνευ ουδεμίας 
υποχρέωσης καταβολής οιουδήποτε ποσού. Τυχόν καταβληθέντα ποσά στην 
παραπάνω περίπτωση λύσης του συμφωνητικού επιστρέφονται κατά το μέρος που 
δεν αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες μέχρι της καταγγελίας υπηρεσίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 30 : Δημοσιοποίηση της Προκήρυξης 
 
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής για 
να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, για 20  ημερολογιακές ημέρες. 
 
 
        Ο Πρόεδρος  
 
 
        
              Αντώνης Ζαννίκος 


