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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Φορητών 

Υπολογιστών» στο πλαίσιο της πράξης «Rural regeneration through systemic 

heritage-led strategies — RURITAGE», του Προγράμματος Συνεργασίας Horizon 

2020 

 

Α Π ΟΦ ΑΣ Η  

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 



3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 

1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)   

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών  

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 

82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 

με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  



17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

19. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

20. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

21. της με αρ.Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010) απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

23. τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01.02.1995) «Προμήθειες του δημοσίου 

τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων», 

24. τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

25. τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 

279/Α/10.11.2005) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων», 

26. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 

27. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2260/94 «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου 

Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 1994/Α/204), 

28. τις διατάξεις του Π.Δ. 183/1996 ‘Κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου’ (Φ.Ε.Κ. 1995/Α/96), 

29. το από 22/12/2017 Declaration of Honour του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

30. το υπ’αριθμ. 776465 Grant Agreement  



31. το από 29/5/2018 RURITAGE Consortium Agreement  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη «Σύμβασης Προμήθειας 

Φορητών Υπολογιστών» στο πλαίσιο της πράξης «Rural regeneration through 

systemic heritage-led strategies — RURITAGE», του Προγράμματος Συνεργασίας 

Horizon 2020. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται σε 1 μήνα από την υπογραφή 

της σύμβασης ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο "RURITAGE". 

2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης στα γραφεία του Κέντρου Πληροφόρησης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, 8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 Μυτιλήνη, (τηλέφωνο: 

2251047033, τηλεομοιοτυπία: 2251047033), στις 19.02.2021 και ώρα 11:00 π.μ.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 

3. Οι υποβαλλόμενες στην πρόσκληση προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσοφορών. 

4. Οι προσφορές της πρόσκλησης θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή, η οποία έχει 

οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

5. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «Rural regeneration through systemic 

heritage-led strategies — RURITAGE», του Προγράμματος Horizon 2020. 

6. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία του Κέντρου Πληροφόρησης του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, 8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 

Μυτιλήνη, (τηλέφωνο: 2251047033, τηλεομοιοτυπία: 2251047033) όλες τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, έως και την 19.02.2021. Όσοι ενδιαφέρονται να παραλάβουν την 

πρόσκληση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πλήρη στοιχεία τους [ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail)]. Η πρόσκληση διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής με URL: http://www.lesvosmuseum.gr. (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου). 

7. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη δίνονται από τον κ. Νικόλαο Ζούρο, 

Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 



 

 Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

ο Διευθυντής 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΟΣ 

 

 



 

 

 

 

 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος     
 

Αρ. πρωτοκόλλου: 211 

09/02/2021 

 

 

 



ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 211/9-2-2021 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Για τη σύναψη Σύμβασης «Προμήθειας φορητών υπολογιστών» στο πλαίσιο της πράξης 

«Rural regeneration through systemic heritage-led strategies — RURITAGE», του 

Προγράμματος Συνεργασίας Horizon 2020 

 

Άρθρο 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου». Η διενέργεια της πρόσκλησης θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17.02.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π.μ. στα γραφεία του «Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου»,  επί της 8ης Νοεμβρίου 17 , Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη. 

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του παρόντος, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

Άρθρο 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προμήθεια 

τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών (Laptop) στα πλαίσια της Πράξης «Rural 

regeneration through systemic heritage-led strategies — RURITAGE» με ακρωνύμιο 

"RURITAGE", του Προγράμματος Συνεργασίας Horizon 2020. 

Συγκεκριμένα: 

 Φορητός υπολογιστής (Laptop) (1τεμάχια) 

Οθόνη: 14’’   

 Ανάλυση οθόνης 1920x1080 ή καλύτερη  

 CPU: i5 8ης γενιάς  ή καλύτερος  

 RAM: 8Gb ή μεγαλύτερη  

 Σκληρός Δίσκος 1Tb  SSD ή M2 ή μεγαλύτερος 

 Λειτουργικό: Windows 10  

 USB 3.0  

 HDMI & VGA (ή με αντάπτορα)  

 Bluetooth  

 WiFi  

 LAN 

 Τσάντα μεταφοράς  



 Card reader 

 

 Φορητός υπολογιστής (Laptop) (1 τεμάχιο) 

 Οθόνη: 15,6’’   

 Ανάλυση οθόνη 1920x1080 ή καλύτερη  

 CPU: i5 8ης γενιάς  ή καλύτερος  

 RAM: 8Gb ή μεγαλύτερη  

 2 σκληρούς Δίσκους :HDD 1Tb & SSD ή M2 1Gb  ή μεγαλύτεροι   

 Λειτουργικό: Windows 10  

 USB 3.0  

 HDMI & VGA (ή με αντάπτορα)  

 Bluetooth  

 WiFi  

 LAN  

 Τσάντα μεταφοράς  

 Card reader 

  

 Φορητός υπολογιστής (Laptop) (2τεμάχια)   

 Οθόνη: 15,6’’   

 Ανάλυση οθόνη 1920x1080 ή καλύτερη  

 CPU: i5 8ης γενιάς  ή καλύτερος  

 RAM: 8Gb ή μεγαλύτερη  

 Σκληρός Δίσκος 512Gb SSD ή M2 ή μεγαλύτερος 

 Λειτουργικό: Windows 10  

 USB 3.0  

 HDMI & VGA (ή με αντάπτορα)  

 Bluetooth  

 WiFi  

 LAN 

 Τσάντα μεταφοράς  

 Card reader 

 

Άρθρο 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 



Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι ένας (1) μήνας. 

Τα παραδοτέα αφορούν στην προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών υπoλογιστών. 

Συγκεκριμένα: 

 Φορητός υπολογιστής (Laptop) (1τεμάχιο) 

Οθόνη: 14’’   

 Ανάλυση οθόνη 1920x1080 ή καλύτερη  

 CPU: i5 8ης γενιάς  ή καλύτερος  

 RAM: 8Gb ή μεγαλύτερη  

 Σκληρος Δίσκος 1Tb  SSD ή M2 ή μεγαλύτερος 

 Λειτουργικό: Windows 10  

 USB 3.0  

 HDMI & VGA (ή με αντάπτορα)  

 Bluetooth  

 WiFi  

 LAN 

 Τσάντα μεταφοράς  

 Card reader 

 

 Φορητός υπολογιστής (Laptop) (1 τεμάχιο) 

 Οθόνη: 15,6’’   

 Αναλυση οθόνη 1920x1080 ή καλύτερη  

 CPU: i5 8ης γενιάς  ή καλύτερος  

 RAM: 8Gb ή μεγαλύτερη  

 2 σκληρούς Δίσκους :HDD 1Tb & SSD ή M2 1Gb  ή μεγαλύτεροι   

 Λειτουργικό: Windows 10  

 USB 3.0  

 HDMI & VGA (ή με αντάπτορα)  

 Bluetooth  

 WiFi  

 LAN  

 Τσάντα μεταφοράς  

 Card reader 

  

 Φορητός υπολογιστής (Laptop) (2τεμάχια)   

 Οθόνη: 15,6’’   

 Αναλυση οθόνη 1920x1080 ή καλύτερη  

 CPU: i5 8ης γενιάς  ή καλύτερος  

 RAM: 8Gb ή μεγαλύτερη  

 Σκληρος Δίσκος 512Gb SSD ή M2 ή μεγαλύτερος 

 Λειτουργικό: Windows 10  



 USB 3.0  

 HDMI & VGA (ή με αντάπτορα)  

 Bluetooth  

 WiFi  

 LAN 

 Τσάντα μεταφοράς  

 Card reader 

 

 

Άρθρο 5: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετάσχουν: 

 

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με 

αντικείμενο απασχόλησης την προμήθεια φορητών υπολογιστών, που 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 διμερείς συμφωνίες ή 

συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς 

συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις 

προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

προσώπου και το ειδικό μέρος της Προμήθειας το οποίο θα διαθέσει στα πλαίσια 

παροχής των υπό προμήθεια ειδών 

 Ότι 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 

 Ότι οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν Προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση υποχρεούρται 

να συστήσει Κοινοπραξία για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

Β. Αποκλείονται από τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με 

απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όσοι 

αλλοδαποί υποψήφιοι έχουν αποκλεισθεί αντίστοιχα από ανάλογες διαδικασίες και 

με ανάλογο τρόπο από την αντίστοιχη αρχή της χώρας προέλευσής τους καθώς και 



από τις αντίστοιχες αρχές των χωρών από τις οποίες μπορούν να προέλθουν οι 

αλλοδαποί υποψήφιοι. 

 Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με 

απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα 

γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την κατάσταση των υποψηφίων, 

να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες. 

Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά 

αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 

υποψήφιος ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών 

επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου του υποψηφίου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 

επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά 

υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά 

δεν είναι αληθή ή γνήσια. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή 

ανεξάρτητα από το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την αίτησή τους, 

τα δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν την επάρκειά τους για την εκτέλεση της 

παρούσας προμήθειας.  

 

Άρθρο 7: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Η περίληψη και το τεύχος της παρούσας πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

www.lesvosmuseum.gr 

 

Άρθρο 8: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρον αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Οι μετέχοντες πρέπει να αναφέρουν στην 



προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης. Πάντως η γνώση 

τους αυτή θεωρείται ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά 

της σ' αυτή. Εξάλλου, με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι 

συμμετέχοντες είναι απολύτως ενήμεροι επί τυχόν ειδικότερων συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου κ.λπ.. και ότι έχουν μελετήσει ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο της πρόσκλησης. 

Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η 

συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο 

όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως 

ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι στη διεύθυνση 8ης Νοεμβρίου 17, 81100 Μυτιλήνη . 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας της πρόσκλησης. 

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα 

Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

 

Άρθρο 9: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 

19.02.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ στο πρωτόκολλο του «Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» στην 8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 

Μυτιλήνη, (τηλέφωνο: 2251047033). 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 

Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 19.02.2021 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στο Κέντρο Πληροφόρησης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στην 8ης Νοεμβρίου 17, 811 00 Μυτιλήνη. 

 

Άρθρο 10: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για δύο (2) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 



υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ενός (1) μηνός κατά ανώτατο όριο. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον 

Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον 

προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος 

της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

 

Άρθρο 11: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 

της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια Διεύθυνση Προσέλκυσης Επενδύσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

lesvospf@otenet.gr το αργότερο μέχρι τρεις εργάσιμες (3) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι διευκρινίσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι 

www.lesvosmuseum.gr . 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής . 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το 

δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η 

παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δε 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

Άρθρο 12: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (στο εξής Επιτροπή), αρμόδια για την παραλαβή, 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών, την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των 

προσφορών που ορίζεται από την πρόσκληση, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση 

ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από 

οποιονδήποτε υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 



προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση και σε καμία περίπτωση, 

απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 

Αποκλείονται της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν αξιολογούνται 

προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερο υποφάκελο την οικονομική 

προσφορά. 

 

Άρθρο 13: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου από 

την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία και εισηγείται στο αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας αρχής με πρακτικό που συντάσσει, η οριστική κατακύρωση 

γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, ο οποίος (Ανάδοχος) καλείται για την υπογραφή της σύμβασης, εντός προθεσμίας 

από την κοινοποίησης της ανακοίνωσης αυτής. 

Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην 

προκαθορισμένη περίοδο, κηρύσσεται έκπτωτος και είτε επιλέγεται ο συμμετέχων με τον 

επόμενο καλύτερο υπολογισμένο λόγο προσφοράς, είτε ματαιώνεται η πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται 

οποιαδήποτε αποζημίωση: 

 

I. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε στάδιο. 

II. να αποφασίσει τη ματαίωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

επανάληψή του με τροποποίηση όρων και προδιαγραφών της διακήρυξης σε 

οποιοδήποτε στάδιο. 

III. να αποφασίσει τη ματαίωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να 

προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν κατ’ αναλογία οι 

προϋποθέσεις του ν 4412/2016 που αφορούν στη ματαίωση της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χωρίς 



κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, υλικής ή ηθικής, 

άμεσης ή έμμεσης ζημίας. 

 

Άρθρο 14: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 

αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. 

Αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως 

απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των 

προσφορών. 

Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή 

είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οικονομική Προσφορά η οποία ξεπερνά τον προϋπολογισμό του έργου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις 

τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

τεκμηριώνει την απόρριψη. 

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. 

 

Άρθρο 15: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση, μετά την 

έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της προσφοράς. Τυχόν 

υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 



παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δεν θα ρυθμίζονται ρητώς από τη 

σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 

αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η προσφορά του 

Αναδόχου και η παρούσα προκήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των 

οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που θα του τάξει το αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας αρχής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Αν περάσει η ως άνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει 

τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει είτε την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο 

στη σειρά κατάταξης προσφέροντα, είτε τη ματαίωση της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Η απόφαση έκπτωσης λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά 

κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εκτέλεση μέρους ή 

του συνόλου της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στην 

γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία 

έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του 

υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα 

ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού είτε της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει οποτεδήποτε τη 

σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής της και ανεξαρτήτως της εκ μέρους του παράβασης ή μη συμβατικών 

υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη υπαιτιότητας του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο 

Ανάδοχος, πέραν της αμοιβής για το έργο, υπηρεσία ή προμήθεια που έχει εκτελέσει 

εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να 

λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης. 

Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος ο Ανάδοχος εφόσον δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της 

πρόσκλησης και της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 

κατάταξης προσφέροντα. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 

αναφέρει κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής 

ικανότητας ή πτώχευσης του Αναδόχου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς 

και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του Αναδόχου, 



εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως από της 

επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. 

Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγουμένης παραγράφου επέλθει στο 

πρόσωπο ενός από τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον Ανάδοχο εφόσον είναι 

ένωση/κοινοπραξία, τότε, εάν μεν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση 

μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, η σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της. Στην 

αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 

Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 16: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή του Τιμήματος της Σύμβασης θα γίνει ως εξής: 

Μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που 

θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο μετά την  οριστική 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων της Σύμβασης. 

 

Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 

της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

1. κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα 

και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

2. Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

3. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.), Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρ. 350 

του ν. 4412/2016, όπως ισχύει). 

 

Άρθρο 17: ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Η αξία των νομίμων παραστατικών του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα αναγράφεται σε 

Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 

 

 



Άρθρο 19: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων που έχει 

συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρ. 127 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή 

της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Aναθέτουσας Αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρμόδιο όργανο Διοίκησης της Αναθέτουσας 

Αρχής κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

 

Άρθρο 20: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις 

υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 

στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

 

Άρθρο 21: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 



του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, 

θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα 

εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 22: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Ο Ανάδοχος του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 

σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

Άρθρο 23: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της 

προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή 

αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισμό τους από την  

πρόσκληση. 

2. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θεωρούνται 

δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 

3. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει δειγματοληπτικούς 

ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

5. Από τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού 

τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου όλων των όρων της 

παρούσας πρόσκλησης, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

6. 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 υποψηφίους. 

7. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, 

Προσφοράς κ.λπ. 


