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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Διαδικασία Διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

Αντικείμενο Προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού του αέρα και 
μετρητών περιβαλλοντικών συνθηκών για το 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας Κρητικών 
Ιστορικών Μελετών, Εταίρου 3 του έργου 
«Διαχείριση και προστασία ευπαθών έργων τέχνης 

σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 

Προϋπολογισμός Σύμβασης 19.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 

Χρηματοδότηση  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους 
της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% 

Αναθέτουσα Αρχή Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ) 

Παροχή Διευκρινήσεων  Συμπληρωματικές γραπτές διευκρινήσεις ή 
πληροφορίες παρέχονται τις πέντε (5) πρώτες 
ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας  

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών  Έως Δευτέρα 8/6/2015, ώρα 12.00΄ 

Τόπος Υποβολής Προσφορών Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης και 
Αξιολόγησης Προσφορών 

Δευτέρα 8/6/2015, ώρα 12.00΄ 

Διάρκεια ισχύος προσφορών  60 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού  

Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης 1 μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης 

 



 

  



7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Αντικείμενο διαγωνισμού 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ενεργώντας ως Εταίρος 3 του έργου «Διαχείριση και 
προστασία ευπαθών έργων τέχνης σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και ως Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 80-Α51/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού 
του αέρα και μετρητών περιβαλλοντικών συνθηκών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης που της ανήκει. O 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει του Π.Δ. 118/2007. 

 

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και η ποσότητα αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής 

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική 
δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / 
Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. 
Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό 
μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 

 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 

3.2. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα εάν: 

α) υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1), 

β) υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 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 της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2), 

γ) υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις C 316 της 
27.11.1995, σελ.48), 

δ) υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
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1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από 
παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α), 

ε) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιεσδήποτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις, 

στ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

ζ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική διαγωγή τους, 

η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική 
νομοθεσία, 

θ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν 
για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για 
έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το 
διαγωνισμό. 

 

3.3. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει με ποινή αποκλεισμού να 
πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και να προσκομίσουν τα ακόλουθα στοιχεία στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής: 

 

i) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα  

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί ο προσφέρων να έχει μέσο κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (τα έτη 2011, 2012, 2013) μεγαλύτερο από 
το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του 
Έργου.  

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει: 

 Δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών 
χρήσεων (2011, 2012 και 2013), στην περίπτωση που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων.  

 Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί της 
χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. 

 

ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα 
και τεχνογνωσία σε έργα προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί ο προσφέρων να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την υλοποίηση ενός (1) έργου αντίστοιχου με το προκηρυσσόμενο τα τελευταία πέντε (5) 
έτη και να διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα 
κ.λπ.) για την εκτέλεση του έργου. 
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Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει: 

α. Πίνακα συναφών έργων που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη πενταετία συνοδευόμενο 
από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης με την παρακάτω μορφή: 

 

Α/Α Πελάτης Σύντομη 
Περιγραφή 

Έργου 

Διάρκεια 
Εκτέλεσης Έργου 

(Μήνες) 

Προϋπολογισμός 
που αναλογεί 

στον Προσφέροντα 

Παρούσα 
Φάση Έργου 

      

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή 
(ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λπ.) για την εκτέλεση του έργου. 

 

3.4. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 

 

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των 
ανωτέρω δηλουμένων. 

 

 

4. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και 
από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. 

Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη 
κλπ. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο της παρούσας δε γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. 

 

 

5. Τόπος παροχής υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο. 
Τα έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού όπως και μετακίνησης και διαμονής του εξιδεικευμένου 
προσωπικού θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

 

6. Παραλαβή – Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών  

 

6.1. Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του Διαγωνισμού  

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 
www.ekim.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα 
και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.  

 

http://www.ekim.gr/


10 

6.2. Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 8/6/2015 και ώρα 12.00΄ στο Τμήμα 
Διοικητικής Υποστήριξης της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών στη διεύθυνση Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, καθημερινά μέχρι την ημερομηνία αυτή και από τις 
10:00 έως τις 16.00. Προσφορές που κατατίθενται με οποιονδήποτε τρόπο μετά την ως άνω οριζόμενη 
ημερομηνία και ώρα κατάθεσης απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

 

6.3. Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:  

Ι. Με απευθείας παράδοση  

ΙΙ. Μέσω ΕΛΤΑ  

ΙΙΙ. Μέσω COURIER 

Ο φάκελος υποβολής της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικώς (επί ποινή 
αποκλεισμού) από αίτηση η οποία θα βρίσκεται εξωτερικά του φακέλου, προκειμένου η προσφορά να 
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. 

Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών δεν φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη παράδοση των προσφορών.  

 

6.4. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας 
υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται 
δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των 
προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί 
ποινή αποκλεισμού. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις 
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι 
με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα 
επιβεβαιώσει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει ένα 
αντίτυπο που θα φέρει τη λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε σελίδα του, ένα αντίγραφο καθώς και δύο 
ηλεκτρονικά αντίγραφα (cd rom) που θα περιέχουν την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά αντίστοιχα. 
H προσφορά σε αναλογική μορφή θα είναι επικρατέστερη έναντι του ηλεκτρονικού αντιγράφου, σε 
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου 
καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις:  

 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Προμήθεια εξοπλισμού καθαρισμού 
του αέρα και μετρητών περιβαλλοντικών συνθηκών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας 

Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Εταίρου 3 του έργου «Διαχείριση και προστασία ευπαθών έργων τέχνης 
σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-

Κύπρος 2007-2013 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 81-A52/2015 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(Διεύθυνση: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 8/6/2015 

Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία 
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Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και συγκεκριμένα: 

1. τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει 
την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

2. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει την 
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

3. τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι παραπάνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

6.5. Περιεχόμενα φακέλων 

 

6.5.1. Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού 
ο προσφέρων. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 

 

Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζόμενου, θεωρημένη με το γνήσιο 
της υπογραφής ότι:  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε 
πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. 

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

 

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), θεωρημένη με το γνήσιο της 
υπογραφής, περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του κανενός από τους λόγους αποκλεισμού 
του Άρθρου 3.2 της παρούσας.  

 

Γ. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με 
την προσφορά να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων 
ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με 
τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 25 του Π.Δ. 
118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα Δ της 
παρούσας) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 
επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην 
εγγύηση συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά στο διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή 
ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των 
λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
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Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής 
αυτοδιοίκησης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 

Ε. Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (όπως αυτά αναφέρονται 
στο σημείο 3.3. της παρούσας): 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και 
τεχνογνωσία σε έργα προμήθειας και εγκατάστασης σχετικού εξοπλισμού. 

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί ο προσφέρων να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση 
ενός (1) έργου αντίστοιχου με το προκηρυσσόμενο τα τελευταία πέντε (5) έτη και να διαθέτει κατάλληλη 
και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κλπ.) για την εκτέλεση του έργου. 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει: 

α. Πίνακα συναφών έργων που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη πενταετία συνοδευόμενο 
από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης με την παρακάτω μορφή: 

 

Α/Α Πελάτης Σύντομη 
Περιγραφή 

Έργου 

Διάρκεια 
Εκτέλεσης Έργου 

(Μήνες) 

Προϋπολογισμός 
που αναλογεί 

στον Προσφέροντα 

Παρούσα 
Φάση Έργου 

      

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή 
(ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λπ.) για την εκτέλεση του έργου. 

 

ΣΤ. Δικαιολογητικά απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (όπως αυτά 
αναφέρονται στο σημείο 3.3. της παρούσας): 

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί ο προσφέρων να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (τα έτη 2011, 2012, 2013) μεγαλύτερο από το 100% του 
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος 
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.  

 

Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει: 

 Δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών 
χρήσεων (2011, 2012 και 2013), στην περίπτωση που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων.  

 Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί της 
χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. 

 

Ζ. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό του. 

 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για 
κάθε μέλος.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται, με διάταξη 
νόμου, από την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, 
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θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να 
αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την εξαίρεση αυτή.  

 

6.5.2. Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που περιέχει με ποινή αποκλεισμού  

1. Λεπτομερής περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της 
παρούσας προκήρυξης: αναφορά στη λειτουργικότητά του και στην ποιότητά του.  

2. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά 
πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ κ.λπ.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, 
εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. 

3. Στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική ταυτότητα του κατασκευαστικού οίκου, εφόσον τα υλικά 
δεν κατασκευάζονται από τον προσφέροντα. 

4. Διάρκεια και εύρος εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales service): Απαιτείται προσδιορισμός 
του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο θα υπάρχει πλήρης και ετοιμοπαράδοτη σειρά 
εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και συμπληρωμάτων για τα προσφερόμενα είδη χωρίς 
διαφοροποιήσεις ποσοτικές, ποιοτικές ή χρωματικές από τα αρχικώς παραδιδόμενα. 

5. Εγγύηση ποιότητας και καλής λειτουργίας: Ο μεγαλύτερος χρόνος γραπτής εγγύησης για την 
ποιότητα και την καλή λειτουργία των προσφερομένων ειδών αξιολογείται θετικά για το 
διαγωνιζόμενο. 

6. Τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις του υλικού, η 
αυθεντικότητα των οποίων να μπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Έγγραφή δήλωση του προμηθευτή, η οποία περιέχει: 

α) Ειδική αναφορά στο τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές του υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας 
στην επιχείρηση του προσφέροντος είτε όχι, ιδίως δε στους υπεύθυνους για τον έλεγχο ποιότητας. 

β) Δήλωση ότι όλα τα μέρη του προσφερόμενου υλικού είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

γ) Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς (60 ημέρες), καθώς και για το χρόνο παράδοσης του 
υπό προμήθεια υλικού. 

 

6.5.3. Φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού  

1. Για κάθε επιμέρους προϊόν και υπηρεσία πρέπει να δοθεί τμηματική προσφορά με την αναφορά 
ξεχωριστής τιμής για κάθε τεμάχιο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας είναι μηδενικό (αναγράφεται μηδέν (0) στην αντίστοιχη στήλη της προσφοράς). 

2. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό (στήλη 6) για κάθε 
αντικείμενο να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 

3. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει την μορφή του παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Κόστος 
Μονάδος 

Σύνολο Σύνολο με ΦΠΑ 

       

 

4. Οι πίνακες αυτοί θα πρέπει να είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους πίνακες στο Παράρτημα Γ με μόνη 
διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων. 

5. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων 
της προσφορά τους, στην Σύμβαση, στην διακίνηση και στην τιμολόγηση. 

6. Οικονομικές προσφορές με συνολική τιμή προσφοράς πάνω από τον συνολικό προϋπολογισμό του 
έργου, απορρίπτονται. 

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και 
Οικονομικής Προσφοράς, π.χ. ασυμφωνία της προσφερόμενης προμήθειας μεταξύ Τεχνικής και 
Οικονομικής Προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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8. Οι τιμές των προσφορών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, ελεύθερο σε πλήρη λειτουργία στις 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις 
τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 

10. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή 
και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 
πέντε. 

 

 

7. Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες, αρχής γενομένης από την 
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. 

 

 

8. Αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την Δευτέρα 
8/6/2015 και ώρα 12.00΄ στα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών στο Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης στο Ηράκλειο. 

 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε υποψηφίου. 

 Αποσφραγίζεται ο φάκελος Δικαιολογητικά, ελέγχεται και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 Αποσφραγίζεται ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και υπογράφεται μόνο για τους υποψηφίους 
που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων σταδίων, στην ίδια ή και σε επόμενες συνεδριάσεις 
της αρμόδιας επιτροπής ακολουθεί η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 9 της παρούσης. 

 Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και την έγκριση από το ΔΣ της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών 
Μελετών.  

 Ο φάκελος κάθε Οικονομικής Προσφοράς θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού κατά φύλλο.  

 Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες Τεχνικές Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα 
δύο προηγούμενα στάδια, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους υποψηφίους αναδόχους 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 

Για κάθε στάδιο αξιολόγησης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό το οποίο θέτει 
υπόψη του ΔΣ της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. 

Μετά την αποσφράγιση, η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών διατηρεί το δικαίωμα αν το κρίνει 
αναγκαίο να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 
προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις πρέπει να δίδονται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
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την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Σημειώνεται 
ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 
που ζητήθηκαν. 

 

 

9. Τρόπος Αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία 
έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά αφού 
αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

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

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. Ανταπόκριση του προσφέροντα ως προς τις 
τεχνικές, ποσοτικές, ποιοτικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης 

50% 

2. Εμπειρία του προσφέροντα όπως αυτή συνάγεται 
από τον κατάλογο των συναφών με το 
αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης έργων 

30% 

3. Ανταπόκριση του προσφέροντα ως προς τη 
διάρκεια και το εύρος εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση (διάθεση εξαρτημάτων, ανταλλακτικών 
κ.λπ. και για πόσο χρονικό διάστημα) καθώς και 
τον χρόνο εγγύησης που παρέχει 

20% 

 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η σταθμισμένη 
βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου 
επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε 
αυτές αθροιστικά. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις 
που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Βαθμολογία κατώτερη των 100 βαθμών σημαίνει απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα. Για την επιλογή της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα προβεί στα ακόλουθα: 

 Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

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

 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο: 
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Λi = 0,80 x ( Βi / Βmax ) + 0,20 x (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά 

Βi: η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Kmin: το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κi: το συνολικό κόστος της προσφοράς i  

 

Το Λi στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 

Στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώμη της αρμόδιας 
Επιτροπής αναιτιολόγητα χαμηλή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα να την 
αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

 

10. Ενστάσεις – προσφυγές 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων». 

 

 

11. Επιλογή αναδόχου – κατακύρωση διαγωνισμού  

Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του 
ΔΣ της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν 
από την Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σε 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 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). 

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου / Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει 
ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για 
καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.  

Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών μπορεί να τον 
κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.  

 

 

12. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη 
το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η Εταιρία 
Κρητικών Ιστορικών Μελετών μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου 
στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.  

Για την έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πρέπει να 
συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Δ της παρούσας. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση. 

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά 
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και 
οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

 

 

13. Παρακολούθηση - παραλαβή έργου 

Η παρακολούθηση του έργου γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου και την Επιτροπή Παρακολούθησης 
Έργου όπως οριστούν από το ΔΣ της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής 
του από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου και να διευκολύνει 
το έργο της καθώς και το έργο του προσωπικού και των συνεργατών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους 
ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου βάσει των σχετικών εκθέσεων – αναφορών και 
όλων των παραδοτέων του, και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συμπλήρωση 
των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
Έργου. 

Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη 
σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παραδοτέα 
που ορίζονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.  

 

 

14. Εγγυητική Ευθύνη - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που 
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ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε 
ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη 

και στην Προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση Κατακύρωσης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που προσφέρει για 
χρονική περίοδο ενός (1) έτους μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, συντεταγμένης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του 
Παραρτήματος Δ της παρούσας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 1,5% του συνολικού συμβατικού 
τιμήματος χωρίς ΦΠΑ της Σύμβασης, με χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της 
εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του 
εξοπλισμού τον οποίο προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους για τις 
υπηρεσίες συντήρησης.  

 

 

15. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει την παραπάνω οριζόμενη αμοιβή του, υποχρεούται στην 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

16. Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται τη συνδρομή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται, 
αποκλειστικά, για την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δέκα 
ημερών (10), αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του 
δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού αυτού.  

 

 

17. Δίκαιο – επίλυση διαφορών 

Η σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά μεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια σύμφωνα με την κείμενη 
Ελληνική Νομοθεσία.  

 

 

18. Διευκρινίσεις - πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία με την 
υπεύθυνη κα. Βαγγελιώ Βιολάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Εταιρίας 
Κρητικών Ιστορικών Μελετών, στα τηλέφωνα 2810 288708 και 2810 283219 μεταξύ 10.00 και 16.00 
καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς 

 

Το έργο «ΜΟΥΣΕΙΑ» 

Τα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται σε μουσεία, ιστορικά κτίρια ή αρχεία και είναι 
κατασκευασμένα από οργανικά υλικά έχουν υψηλή πιθανότητα να υποστούν αλλοιώσεις λόγω της 
επίδρασης αερίων ρύπων (επιβλαβή αέρια, αιωρούμενα σωματίδια, βιοαεροζόλ) και μη κατάλληλων 
περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και φωτισμός).  

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να χαρακτηρίσει και να περιορίσει την καταστρεπτική επίδραση αερίων 
ρύπων σε έργα τέχνης από οργανικά υλικά στους εσωτερικούς χώρους των μουσείων. Κεφαλαιώδους 
σημασίας είναι η αειφόρος αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη της πολιτιστικής περιουσίας με την 
εφαρμογή στρατηγικών συντήρησης. Ειδικότερα, οι στόχοι του έργου υλοποιούνται μέσω των παρακάτω 
δράσεων: 

1. Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και βιοαεροσόλ σε μουσεία και ποσοτικοποίηση της 
επικινδυνότητας των έργων τέχνης από έκθεση σε αυτά.  

2. Μετρήσεις (με παθητικούς αισθητήρες) της συγκέντρωσης του διοξειδίου του θείου (SO2), διοξειδίου 
του αζώτου (NO2), όζοντος (O3) και πτητικών οξέων καθώς και μετρήσεις θερμοκρασίας (T), σχετικής 
υγρασίας (RH) και συνθηκών φωτισμού.  

3. Έμμεση μέτρηση του ρυθμού φθοράς των έργων τέχνης με χρήση εξειδικευμένων αισθητήρων από 
ειδικά πολυμερή (πολυφαινυλικού οξειδίου, PPO) που φθείρονται πολύ γρήγορα κάτω από αντίξοες 
συνθήκες.  

4. Μείωση του σωματιδιακού φορτίου με χρήση ηλεκτροστατικού κατακρημνιστή και ταυτόχρονη 
θανάτωση αιωρούμενων μικροοργανισμών με ακτινοβόληση UV. 

5. Ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης εντός των μουσείων βασισμένο σε παθητικούς 
αισθητήρες (PPO) για την καταστροφή οργανικών υλικών.  

6. Ανάπτυξη οδηγού συντήρησης για οργανικά υλικά σε μουσεία και δημοσιοποίηση του σε όλα τα 
μουσεία της Ελλάδας και Κύπρου. 

 

Οι Εταίροι του έργου είναι:  

 

(1) το Πολυτεχνείο Κρήτης (Επικεφαλής Εταίρος),  

(2) το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  

(3) η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ) - Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, και  

(4) η Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού. 

 

Στο έργο θα γίνει πρώτα καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των έργων τέχνης σε επιλεγμένους 
εκθεσιακούς χώρους και προσδιορισμός ρύπων στους εκθεσιακούς χώρους του Ιστορικού Μουσείου 
Κρήτης και της Δημοτικής Πινακοθήκης Λεμεσού. Στη συνέχεια θα γίνει εκτίμηση της επίπτωσης των 
ρύπων στα έργα τέχνης με εξειδικευμένους δειγματολήπτες και εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης περιβαλλοντικών κινδύνων και μέτρα περιορισμού της επίδρασης τους με την 
συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κρήτης αντίστοιχα. 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους 
της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, σύμφωνα με την από 09-10-2013 και με κωδικό Κ03_02_07 σύμβαση 
χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, κύριου δικαιούχου και Επικεφαλής Εταίρου του έργου.  
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Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΙΜΚ) 

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1953 και στεγάζεται σε νεοκλασικό οίκημα ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής αξίας. Αφηγείται δεκαεπτά αιώνες τοπικής ιστορίας και πολιτισμού, από τους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες ως τη σύγχρονη εποχή. Η Βυζαντινή τέχνη και ο πολιτισμός, η περίοδος της 
Βενετσιάνικης και της Οθωμανικής κυριαρχίας, η εποχή των επαναστάσεων στην πορεία προς την ένωση 
με την Ελλάδα, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μάχη της Κρήτης και η Αντίσταση, αλλά και ο λαϊκός 
πολιτισμός της κρητικής υπαίθρου, προβάλλονται μέσω επιλεγμένων εκθεμάτων σε συνδυασμό με 
πλούσιο εποπτικό υλικό και πολυμέσα. Κορυφαία εκθέματα αποτελούν οι πίνακες του ElGreco, Η Βάπτιση 
του Χριστού (1567) και Άποψη του Όρους και της Μονής Σινά (1570), τα μοναδικά έργα του που 
υπάρχουν στην Κρήτη. Σε ιδιαίτερη ενότητα, η Συλλογή Νίκου Καζαντζάκη περιλαμβάνει προσωπικά 
αντικείμενα και χειρόγραφα του κρητικού συγγραφέα.  Ξεχωριστό έκθεμα στην αρχή της επίσκεψης 
αποτελεί το μεγάλο ομοίωμα της πόλης του Χάνδακα (Ηράκλειο) των μέσων του 17ου αιώνα.  

 

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών ως Εταίρος 3 του έργου ΜΟΥΣΕΙΑ έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες:(α) επιλογή χώρων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης για την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού μετρήσεων και του μόνιμου εξοπλισμού καθαρισμού του αέρα, (β) συνδρομή στην συλλογή 
των μετρήσεων από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, (γ) χρήση και 
λειτουργία του ηλεκτροστατικού κατακρημνιστή και της UV λάμπας για τη μείωση του σωματιδιακού και 
βιολογικού φορτίου στον εσωτερικό αέρα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. 

 

 

2. Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου 

Αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθαρισμού του 
αέρα και μετρητών περιβαλλοντικών συνθηκών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας Κρητικών 
Ιστορικών Μελετών, Αναθέτουσας Αρχής και Εταίρου 3 του έργου «Διαχείριση και προστασία ευπαθών 
έργων τέχνης σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. 

 

 

3. Παραδοτέα 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει και να εγκαταστήσει στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης τον 
παρακάτω εξοπλισμό: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

Α1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UVC ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

Λαμπτήρες αντιμικροβιακής ακτινοβολίας UVC, κατάλληλοι για 
εγκατάσταση σε αεραγωγούς, με σταθερή ακτινοβολία 360 
μοιρών, με μήκος λαμπτήρων 546 mm, ισχύς 40 watts και 
απόδοση 180 microwatt/square cm. 

Θα διαθέτουν πίνακα ελέγχου με φωτεινές ενδείξεις LED της λειτουργίας 
των λαμπτήρων και διακόπτη ON/OFF. Ο πίνακας ελέγχου θα 
τοποθετείται εξωτερικά, στο κέλυφος του αεραγωγού, χρησιμοποιώντας 
αυτοδιάτρητους κοχλίες και θα απαιτείται μόνο μια οπή στην επιφάνεια 
εγκατάστασης, για την εισαγωγή του λαμπτήρα. Αντικατάσταση του 
λαμπτήρα θα επιτυγχάνεται με άνοιγμα του καλύμματος του πίνακα. Δεν 
θα απαιτείται επέμβαση στον ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. 

Χώρος εγκατάστασης: Αίθουσα Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού, 
Αίθουσες Περιοδικών Εκθέσεων- Αμφιθέατρο 

16 τεμ. 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

Α2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ UVC ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

Λαμπτήρες αντιμικροβιακής ακτινοβολίας UVC, κατάλληλοι για 
εγκατάσταση σε αεραγωγούς, με σταθερή ακτινοβολία 360 
μοιρών, με μήκος λαμπτήρων 846 mm, ισχύς 75 watts και 
απόδοση 265 microwatt/square cm. 

Θα διαθέτουν πίνακα ελέγχου με φωτεινές ενδείξεις LED της λειτουργίας 
των λαμπτήρων και διακόπτη ON/OFF. Ο πίνακας ελέγχου θα 
τοποθετείται εξωτερικά, στο κέλυφος του αεραγωγού, χρησιμοποιώντας 
αυτοδιάτρητους κοχλίες και θα απαιτείται μόνο μια οπή στην επιφάνεια 
εγκατάστασης, για την εισαγωγή του λαμπτήρα. Αντικατάσταση του 
λαμπτήρα θα επιτυγχάνεται με άνοιγμα του καλύμματος του πίνακα. Δεν 
θα απαιτείται επέμβαση στον ηλεκτρονικό μετασχηματιστή. 

Χώρος εγκατάστασης: Εθνογραφική Συλλογή 

2 τεμ. 

Α3 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

Ηλεκτροστατικά φίλτρα, κατάλληλα για εγκατάσταση σε 
αεραγωγούς, διαστάσεων 534x1.664x635 mm, με μονοφασικό 
κινητήρα, μέγιστη παροχή 7.500 m3/h, 3 κελιά φίλτρων, 
δυνατότητα συλλογής υγρών & ξηρών σωματιδίων, δυνατότητα 

συλλογής σωματιδίων μεγαλύτερων από 0,01 microns, 
επιφάνεια συλλογής 15,87 m2 και απόδοση ως και 95% 
σύμφωνα με το πρότυπο ASHRAE 52.1. 

Θα διαθέτουν κέλυφος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,2mm με 
βαφή πούδρας και αυτόματη απενεργοποίηση στο άνοιγμα της θύρας 
επίσκεψης. Θα διαθέτουν πλενόμενο πρόφιλτρο αλουμινίου. Θα 
διαθέτουν φωτεινές ενδείξεις ομαλής λειτουργίας, σφαλμάτων ή 
λειτουργίας πλυσίματος, προστασία έναντι βραχυκυκλώματος και 
δημιουργίας τόξου και αυτόματη επαναφορά μετά από διακοπή 
ρεύματος. Θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της φοράς κατεύθυνσης. 

Χώρος εγκατάστασης: Αμφιθέατρο 

1 τεμ. 

Α4 ΦΟΡΗΤΟΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 

Φορητός ιονιστής αέρα με λαμπτήρες αντιμικροβιακής 
ακτινοβολίας UVC, διαστάσεων 400x290x850mm, με 
μονοφασικό κινητήρα, μέγιστη παροχή 320 m3/h, φίλτρο HEPA 
με δυνατότητα συγκράτησης σωματιδίων μεγαλύτερων από 
0,03 microns, TI02 Φωτοκατάλυση, λειτουργία Αρνητικών 
Ιόντων (Ανιόντα), για χώρους ως και 30 m2. 

Θα διαθέτει φίλτρο άνθρακα για καθαρισμό του αέρα από οσμές. Θα 
υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας των Αρνητικών 
Ιόντων (Ανιόντων). 

Χώρος εγκατάστασης: Αποθήκη 

 

 

 

1 τεμ. 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

Α5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Καταγραφικό θερμοκρασία – σχετικής υγρασίας μικρού μεγέθους για 
μουσειακή χρήση, με ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης 
θερμοκρασίας και υγρασίας, οι οποίοι να παρέχουν ακριβείς και 
αξιόπιστες μετρήσεις, δίνοντας πλήρη εικόνα των περιβαλλοντικών 
συνθηκών του χώρου τοποθέτησής του. Ο αισθητήρας μέτρησης της 
υγρασίας να είναι αντισταθμισμένος βάσει του αισθητήρα θερμοκρασίας, 
ώστε να λαμβάνει ακριβείς μετρήσεις ανεξάρτητα των θερμοκρασιών. 
Στην πρόσοψη να διαθέτει λυχνία ή λυχνίες ειδοποίησης για τους 
συναγερμούς που προγραμματίζει ο χρήστης και για τη χαμηλή στάθμη 
της μπαταρίας. Να διαθέτει μνήμη η οποία να διατηρεί τα δεδομένα 
ακόμη και χωρίς μπαταρία και να μπορεί να αποθηκεύσει από 30.000 - 
50.000 μετρήσεις. Να δίνετε η δυνατότητα στο χρήστη να 
προγραμματίσει τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των καταγραφών των 
μετρήσεων (ενδεικτικά 1 δευτερόλεπτο - 10 ημέρες), να προγραμματίσει 
συναγερμούς αν οι μετρήσεις ξεπερνούν τα όρια που θα θέσει, να 
προγραμματίσει αν οι μετρήσεις θα σταματήσουν αν κορεστεί η μνήμη ή 
αν θα συνεχίσουν "γράφοντας" επάνω από την πρώτη μέτρηση. Να 
τροφοδοτείται από μπαταρίες με διάρκεια ζωής από 1-3 χρόνια. Να 
συνδέετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 
μέσω θύρας USB ή άλλου τύπου κοινής θύρας και να συνοδεύεται από 
το καλώδιο σύνδεσης και από το λογισμικό φόρτωσης και επεξεργασίας 
των δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: εύρος μετρήσεων μεταξύ -30° C και +85° C, 
ακρίβεια +/- 0,1-0.2° C και αναγνωσιμότητα 0.1° C ή καλύτερη. 

Αισθητήρας υγρασίας: εύρος μετρήσεων μεταξύ 0-100%, ακρίβεια +/-
3%, αναγνωσιμότητα μεταξύ 0.1-0,3 % RH. 

Να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001. 

4 τεμ. 

Α6 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ LCD ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Καταγραφικό θερμοκρασίας – σχετικής υγρασίας με ενσωματωμένη στην 
πρόσοψη LCD οθόνη για μουσειακή χρήση, με ενσωματωμένους 
αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας, οι οποίοι να παρέχουν 
ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις, δίνοντας πλήρη εικόνα των 
περιβαλλοντικών συνθηκών του χώρου τοποθέτησής του. Στην 
ενσωματωμένη στην πρόσοψη LCD οθόνη να αναγράφονται ταυτόχρονα 
οι τρέχουσες ενδείξεις της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, ο 
υπολειπόμενος χρόνος ζωής της μπαταρίας, καθώς και αν οι μετρήσεις 
έχουν ξεπεράσει τα όρια συναγερμού που θέτει κάθε φορά ο χρήστης. Ο 
αισθητήρας μέτρησης της υγρασίας να είναι αντισταθμισμένος βάσει του 
αισθητήρα θερμοκρασίας, ώστε να λαμβάνει ακριβείς μετρήσεις 
ανεξάρτητα των θερμοκρασιών. Να διαθέτει μνήμη η οποία να διατηρεί 
τα δεδομένα ακόμη και χωρίς μπαταρία και να μπορεί να αποθηκεύσει 
από 30.000 - 50.000 μετρήσεις. Να δίνετε η δυνατότητα στο χρήστη να 
προγραμματίσει τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των καταγραφών των 
μετρήσεων (ενδεικτικά 1 δευτερόλεπτο - 10 ημέρες), να προγραμματίσει 
συναγερμούς αν οι μετρήσεις ξεπερνούν τα όρια που θα θέσει, να 
προγραμματίσει αν οι μετρήσεις θα σταματήσουν αν κορεστεί η μνήμη ή 

2 τεμ. 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

αν θα συνεχίσουν "γράφοντας" επάνω από την πρώτη μέτρηση. Να 
τροφοδοτείται από μπαταρίες με διάρκεια ζωής από 1-3 χρόνια. Να 
συνδέετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 
μέσω θύρας USB ή άλλου τύπου κοινής θύρας και να συνοδεύεται από 
το καλώδιο σύνδεσης και από το λογισμικό φόρτωσης και επεξεργασίας 
των δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: εύρος μετρήσεων μεταξύ -25° C και +60° C, 
ακρίβεια +/- 0,1° C και αναγνωσιμότητα 0.1-0,2° C ή καλύτερη. 

Αισθητήρας υγρασίας: εύρος μετρήσεων μεταξύ 0-100%, ακρίβεια +/- 
2-3 %, αναγνωσιμότητα 0.1% RH. 

Να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001. 

Α7 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΑΤΗΣ (LUX) ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV) ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Καταγραφικό ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας για μουσειακή χρήση. 
Να μετρά και να καταγράφει την ορατή ακτινοβολία (Lux) και η 
υπεριώδης ακτινοβολία (UV) να μετριέται με δύο τρόπους: σαν ποσοστό 
υπεριώδους στο ορατό (μW/lumen) και σαν συνολική ισχύς υπεριώδους 
(mW/m2). Η βαθμονόμηση να γίνεται με φωτεινές πηγές αναφοράς, 

γνωστών τιμών ορατού και υπεριώδους. Οι πληροφορίες της 
βαθμονόμησης να εισάγονται μέσω λογισμικού και να μπορούν να 
εισαχθούν πολλαπλές βαθμονομήσεις που να ανταποκρίνονται σε 
φάσματα διαφορετικών πηγών ακτινοβολίας. Να διαθέτει μνήμη η οποία 
να διατηρεί τα δεδομένα ακόμη και χωρίς μπαταρία και να μπορεί να 
αποθηκεύσει από 50.000 μετρήσεις και πάνω. Να δίνετε η δυνατότητα 
στο χρήστη να προγραμματίσει τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των 

καταγραφών των μετρήσεων (ενδεικτικά 10 δευτερόλεπτα – 24 ώρες) 
και να προγραμματίσει αν οι μετρήσεις θα σταματήσουν αν κορεστεί η 
μνήμη ή αν θα συνεχίσουν "γράφοντας" επάνω από την πρώτη 
μέτρηση. Να τροφοδοτείται από μπαταρίες με διάρκεια ζωής από 1-3 
χρόνια. Να συνδέετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό 
σύστημα Windows μέσω θύρας USB ή άλλου τύπου κοινής θύρας και να 
συνοδεύεται από το καλώδιο σύνδεσης και από το λογισμικό φόρτωσης 
και επεξεργασίας των δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Αισθητήρας ορατής ακτινοβολίας (LUX): φάσμα ορατού 400 - 700 nm / 
ισχύς ορατού 10 - 5000 Lux / ακρίβεια +/- 1%. 

Αισθητήρας υπεριώδους ακτινοβολίας (UV): ποσοστιαίο εύρος μέτρησης 
UV 20 - 2000 μW/lumen / εύρος μέτρησης ισχύος UV 0 - 2000 mW/m2 / 
φάσμα υπεριώδους 250 - 400 nm / ακρίβεια +/- 1%. 

Να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001. 

2 τ.μ. 

 

 

4. Χρόνος παράδοσης – Υλοποίησης Έργου 

 

Η διάρκεια του έργου του αναδόχου ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

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

Προς: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

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

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

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

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

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε 
τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε 
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το 
όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

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

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

Προς: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής 
αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ………........, 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το 
όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

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

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

Προς: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

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

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

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

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

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

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό 
……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. 
Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το 
όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



 

 

 



 

29 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Στο Ηράκλειο σήμερα την ../../20.., ημέρα …………., 

μεταξύ αφενός 

- της εταιρείας με την επωνυμία ………………………. που εδρεύει στ… ………………………………….. 
εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. …………………………. 

η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

- της εταιρείας με την επωνυμία ………………………. που εδρεύει στ… ………………………………….. 
εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. …………………………. 

και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του πρόχειρου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την 
……………….. απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την 
…………………. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την 
………….., ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθαρισμού του αέρα 
και μετρητών περιβαλλοντικών συνθηκών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας Κρητικών 
Ιστορικών Μελετών, Αναθέτουσας Αρχής και Εταίρου 3 του έργου «Διαχείριση και προστασία ευπαθών 
έργων τέχνης σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. 

 

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο: 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο 
σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και 
των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: Το Έργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει 
να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

http://www.ekim.gr/
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Περίοδος εγγύησης: Το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της 
ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος. 

Προσφορά: Η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία με τα παραρτήματά της που συνάπτουν και υπογράφουν τα 
συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  

 

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθαρισμού του 
αέρα και μετρητών περιβαλλοντικών συνθηκών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας Κρητικών 
Ιστορικών Μελετών, Αναθέτουσας Αρχής και Εταίρου 3 του έργου «Διαχείριση και προστασία ευπαθών 
έργων τέχνης σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.  

Αναλυτικά περιγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Σύμβασης αυτής. 

 

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό 
τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

 

Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την 
υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης του Έργου στον 
ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές εντολές) 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και 
ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: ……………………………… 

Διεύθυνση: ………………………………………………, ………………………….. 

Τηλ.: ……………………………., Fax: ……………………………., Email: ……………………………. 

 

Για τον Ανάδοχο: ……………………………… 

Διεύθυνση: ………………………………………………, ………………………….. 

Τηλ.: ……………………………., Fax: ……………………………., Email: ……………………………. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 
Εγγράφου και την απόδειξη της. 
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Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, 
συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

 

Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). 

Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς 
την Αναθέτουσα Αρχή -υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού- να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο 
πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο 
διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της 
εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 
συμφέροντα της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, 
έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη 
σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση 
του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα 
αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν 
το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά 
δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία 
του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα 
που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 
τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του 
Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι 
/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των 
παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική 
ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη 
διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε 
καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του 
Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 
παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.  
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Άρθρο 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά 
σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση 
της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. 
Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή 
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει 
σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο 
τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή 
εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

 

Άρθρο 8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του 
Έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 
ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των 
υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων 
ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με 
αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται 
στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλει σχετικό αίτημα στην 
Αναθέτουσα Αρχή εντός 10 ημερών από την πρόθεση του για σύναψη νέας υπεργολαβίας και να έχει τη 
γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα πρέπει επίσης να χορηγηθεί εντός 10 ημερών 
αντίστοιχα διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται 
στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει 
ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού 

προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, 
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί 
από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 9. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. 

 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 

προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, 
σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική 
παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 
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Άρθρο 11. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους 
υλοποίησης του Έργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια 
δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες υποδομές 
της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 

 

Άρθρο 12. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί 

στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η 
επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών 
του. 

 

Άρθρο 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Θεωρείται δεδομένη η υποχρέωση συμμόρφωσης του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής στις 
διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Άρθρο 14. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 
____________________ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του/της _______________________ 
ποσού _____ € που αντιστοιχεί στο 10% των _________ € (σύνολο συμβατικής τιμής χωρίς ΦΠΑ). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ισχύει μέχρις ότου αυτή επιστραφεί στην Τράπεζα ή μέχρις 
ότου η Τράπεζα λάβει έγγραφη δήλωσή του Αναδόχου ότι μπορεί να θεωρηθεί απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση.  

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, πριν από την επιστροφή σ’ αυτόν 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και προκειμένου να επιστραφεί αυτή, να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 1,5% του Συμβατικού Τιμήματος άνευ ΦΠΑ με χρόνο 
ισχύος ίσο με αυτόν της Περιόδου Εγγύησης και η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της Περιόδου 
Εγγύησης. 

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που 
εξέδωσε εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος 
οφείλει να παράσχει νέα εγγυητική επιστολή με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την 
προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγυητική 
επιστολή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 
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τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου 
από τον ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και μέριμνα, όπως οι 
υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε 
θετική ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων 
που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

 

Άρθρο 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, 
η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και 
εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζημία που ενδεχομένως 
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 
την υλοποίηση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε 
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αποδεδειγμένη 
αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει 
και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο 
θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
τους. 

Θα πρέπει να οριστεί από την πλευρά του Αναδόχου ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα συνεργάζεται με 
την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ), για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη διατύπωση των 
απαιτήσεων κατά την εξέλιξη του Έργου, καθώς και την υποβολή λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων μαζί 
με εκτιμήσεις του κόστους των επί μέρους ενεργειών. 

 

Άρθρο 18. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί 
για ένα 1 (μήνα). 

Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στην προσφορά του Αναδόχου απεικονίζει την προθεσμία του 
Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων. 

 

Άρθρο 19. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ). 

Η ΕΠΕ προβαίνει σε παραλαβές των επιμέρους παραδοτέων του έργου οι οποίες συνδέονται και με τις 
φάσεις πληρωμής του Αναδόχου. 

Η ΕΠΕ έχει προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης από τον Ανάδοχο της 
ολοκλήρωσης του Έργου για να προβεί σε έγγραφες παρατηρήσεις της για τις αποκαταστάσεις και 
διορθώσεις που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ημερών θεωρείται ότι δεν υπάρχουν 
τέτοιες οπότε η ΕΠΕ συντάσσει άμεσα το σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής. 

Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα αναφερόμενα 
στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (π.χ. 10 μέρες) και να ενημερώσει εγγράφως 
την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό 
οριστικής παραλαβής το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις σχετικές παρατηρήσεις. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα 
Αρχή διατυπώνει άπαξ όλες τις παρατηρήσεις της και δεν μπορεί να επανέλθει με νέες παρατηρήσεις. 
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Η ΕΠΕ διενεργεί ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του Έργου. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις στους 
όρους της σύμβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΕ εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να εκτελέσει πλήρως το αντικείμενο της σύμβασης στην τιμή της προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, και να παραδώσει το έργο εμπρόθεσμα, άρτιο και σε πλήρη λειτουργία. 

 

Άρθρο 20. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από 
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά 
είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του 
εξοπλισμού/λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω 
καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης 
που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης 
τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως 
περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή 
θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

 Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 
μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που 
προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για 
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των 
ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

 Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία 
συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 
σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

 Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 

Άρθρο 21. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της 
Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, 
με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα της Σύμβασης. 

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο 
στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
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προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα 
με την περίπτωση.  

 

Άρθρο 22. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μέσων, υλικών κ.λπ. μέχρι την 
ημερομηνία τμηματικής και σε κάθε περίπτωση οριστικής παραλαβής του Έργου, οπότε η κυριότητα 
μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου η κυριότητα επί των ως άνω (πλην του λογισμικού) μεταβιβάζεται 

αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος 
επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 

Παράλληλα, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά με την οριστική παραλαβή την μη αποκλειστική και μη 
μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του έτοιμου λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό στην 
έκταση και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο αντίστοιχος κατασκευαστής έχει νόμιμα θέσει στην 
αντίστοιχη άδεια χρήσης του λογισμικού αυτού. Η κυριότητα του λογισμικού αυτού παραμένει στους 
νόμιμους δικαιούχους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια 
όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα 
ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους 
λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας 
αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε 
θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής στην ανοιγείσα δίκη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί δια τελεσιδίκου δικαστικής 
απόφασης ότι υπαίτιος για την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, 
ο Ανάδοχος αφενός βαρύνετε με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ 

αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ζημία που θα υποστεί από 
ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 

Άρθρο 23. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που 
ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλόμενων ενδεικτικά σε 
ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη 
και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 24. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία 
στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό 
Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 
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α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, παράδοσης, 
αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των 
προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων, 

β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που 
προβλέπονται στη Σύμβαση, 

γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου, 

δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς 
και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με 
την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο 
τιμολόγιο. 

 

Άρθρο 25. ΤΙΜΗΜΑ 

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των 
………………………………………… ευρώ (…..,..€)  

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλες 
επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 26. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του Έργου στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την πιστοποίηση της 
ορθής εκτέλεσης του όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

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 ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

Άρθρο 27. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τμημάτων ή μερών του Έργου, η 
οποία πιστοποιείται από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή τμήματος ή μέρους του Έργου 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 
Αρχής, 

γ) 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, 

δ) εκδίδεται αμετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο, της, εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 
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διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη 
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντομότερο δυνατό μετά 

την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του 
Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει. 
Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 29. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση 
στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός δέκα (10) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 30. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 
σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 
ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
Ηρακλείου Κρήτης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται 
όπως ακολουθεί. 

 

 

 Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο 

 

 

 

 Αλέξης Καλοκαιρινός  

 Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΚΙΜ 

 

 

 


