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- 31/12/2015 
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Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν 
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Επιμελθτιριο Κζρκυρασ   ελίδα    2   από   18 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ζχοντασ υπ’ όψθ: 

1. Σις διατάξεις:  

 Τθν Απόφαςθ Αρικμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 τθσ 12-4-2010 (ΦΕΚ 415),  Διαχείριςθ Συςτιματοσ και 

Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

 Αρικμ. 38411/ΕΥΘΥ 1836 (1)  Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτι− κότθτασ και Ναυτιλίασ «Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου «Ευρωπαϊκι 

Εδαφικι Συνεργαςία» 

 Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, Ζλεγχοσ και Εφαρμογι Αναπτυξιακϊν Ραρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007 

 Το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ 

διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ζργων , προμθκειϊν και υπθρεςιϊν », όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 

2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και 

του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005 

 Το Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95).  

 Το Ν.Δ. 356/1974 «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμο− ςίων Εςόδων» (ΦΕΚ 90/Α/5.4.1974) 

όπωσ ιςχφει ςιμερα, κακϊσ και τισ διατάξεισ του π.δ. 16/1989 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

των ΔΟΥ» (ΦΕΚ 6/Α/5.1.1989).  

 Του άρκρου 2 παρ. 12 περ. γϋ Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ/95) "Ρρομικειεσ του 

δθμόςιουτομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων", 

 Του άρκρου 2 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ Αϋ 

150/10.07.2007), όπωσ αναλογικά εφαρμόηεται 

 Του Ρ.Δ. 363/1979 «Ρερί του τρόπου ενεργείασ υπό των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν – 

Επαγγελματικϊν και Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων ωσ και των Χρθματιςτθρίων 

Εμπορευμάτων, προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων 

ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων εν γζνει και εκτελζςεωσ εργαςιϊν», 

 Του Ν. 2081/1992 «φκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων» όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, 

 Του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Αϋ/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 

Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ». 

 Τθν απόφαςθ τθσ 5
θσ

 Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ 5
θσ

 Δεκεμβρίου 2012, όπωσ 

ανακοινϊκθκε ςτον Επικεφαλι του Ζργου με το γράμμα τθσ 14/02/2013 και τθν 

εγκεκριμζνθ ςχετικι φόρμα αίτθςθσ 

 ΑΡ 301251/ΥΔ3981/17-7-2014 Εγκφκλιο τθσ ΕΥΔ ΕΡ ‘’ΕΕΣ’’ 
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2. Σην αποφάση : 

 τθν υπ’ αρικ. Θ7/ΔΕ18/21-7-2014 απόφαςθ τθσ απόφαςθ τθσ ΔΕ του Επιμελθτθρίου 

Κζρκυρασ   

Σασ καλοφμε να υποβάλλετε προςφορά για τθν επιλογι Αναδόχου με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, για τθν υλοποίθςθ του «Τπθρεςίεσ 

Oρκωτοφ Ελεγκτι ςτο ζργo Eδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδασ- Ιταλίασ 2007- 2013 «CETA» του 

Επιμελθτθρίου τθσ Κζρκυρασ», χρονικισ διάρκειασ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν 

31/12/2015 και προυπολογιςμό 1.500,00 πλζον ΦΡΑ μζχρι 21/12/2014 με δικαίωμα επζκταςθσ 

2.000,00 πλζον ΦΡΑ μζχρι 31/12/2015. 

 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ που είναι ςτισ 1-8-

2014, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 12:30 ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ, οδόσ 

Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα. 
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Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
Το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (ςτο εξισ: θ Ανακζτουςα Αρχι) καλεί τουσ ενδιαφερομζνουσ να 
υποβάλλουν προςφορά, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 1.500,00 πλζον ΦΡΑ μζχρι 31/12/2014 με 
δικαίωμα επζκταςθσ 2.000,00 πλζον ΦΡΑ μζχρι 31/12/2015 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Τπθρεςίεσ Oρκωτοφ 
Ελεγκτι για το ζργo Eδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδασ- Ιταλίασ 2007- 2013 «CETA» του 
Επιμελθτθρίου τθσ Κζρκυρασ». 

ΑΡΘΡΟ 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ & ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

2.1 ΙΧΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το κείμενο ελλθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διζπει τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 Τθν Απόφαςθ Αρικμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 τθσ 12-4-2010 (ΦΕΚ 415),  Διαχείριςθ Συςτιματοσ και 

Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

 Αρικμ. 38411/ΕΥΘΥ 1836 (1)  Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφαςθσ 

του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτι− κότθτασ και Ναυτιλίασ «Σφςτθμα Διαχείριςθσ και 

Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία» 

 Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, Ζλεγχοσ και Εφαρμογι Αναπτυξιακϊν Ραρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007 

 Το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ 

διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 

2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005 

 Το Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95).  

 Το Ν.Δ. 356/1974 «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμο− ςίων Εςόδων» (ΦΕΚ 90/Α/5.4.1974) όπωσ 

ιςχφει ςιμερα, κακϊσ και τισ διατάξεισ του π.δ. 16/1989 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των ΔΟΥ» 

(ΦΕΚ 6/Α/5.1.1989).  

 Του άρκρου 2 παρ. 12 περ. γϋ Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ/95) "Ρρομικειεσ του δθμόςιουτομζα και 

ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων", 

 Του άρκρου 2 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ Αϋ 

150/10.07.2007), όπωσ αναλογικά εφαρμόηεται 

 Του Ρ.Δ. 363/1979 «Ρερί του τρόπου ενεργείασ υπό των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν – 

Επαγγελματικϊν και Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων ωσ και των Χρθματιςτθρίων Εμπορευμάτων, 

προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων ακινιτων, 

εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων εν γζνει και εκτελζςεωσ εργαςιϊν», 

 Του Ν. 2081/1992 «φκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
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 Του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Αϋ/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 

Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ». 

 Τθν απόφαςθ τθσ 5
θσ

 Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ 5
θσ

 Δεκεμβρίου 2012, όπωσ ανακοινϊκθκε 

ςτον Επικεφαλι του Ζργου με το γράμμα τθσ 14/02/2013 και τθν εγκεκριμζνθ ςχετικι φόρμα 

αίτθςθσ 

 ΑΡ 301251/ΥΔ3981/17-7-2014 Εγκφκλιο τθσ ΕΥΔ ΕΡ ‘’ΕΕΣ’’ 

3. Σην αποφάση : 

 τθν υπ’ αρικ. Θ7/ΔΕ18/21-7-2014 απόφαςθ τθσ τθσ ΔΕ του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ   

2.2 ΕΝΣΑΕΙ – ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από 

το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/07. Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ Διοικθτικι Επιτροπι. Για το 

παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, προςκομίηεται παράβολο κατάκεςθσ υπζρ του Δθμοςίουκατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 15 παρ. 6 Ρ.Δ. 118/07. Αρμόδια για τυχόν επίλυςθ διαφορϊν, ορίηονται τα 

Δικαςτιρια τθσ Κζρκυρασ καιεφαρμοςτζο το ελλθνικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ από το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (κα Σπυριδοφλα 

Κουλοφρθ, τθλ: +302661039813, fax: +302661040088, email: corfucci@otenet.gr και 

eparkeia@corfucci.gr) ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ μποροφν να ηθτοφνται μζχρι και τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 15 παρ. 2 περ. α του Ρ.Δ. 118/2007 και παρζχονται 

το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. 

Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ 

εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο κτίριο του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ, επί τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ 2 

ςτθν Κζρκυρα, τθν 1-8-2014 και ϊρα 12:30 μμ. 

Α.2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

5.1. ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

5.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι 

κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ 

– μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν Συμφωνία περί Δθμοςίων 

Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με 

το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ 

χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ. 

Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ είναι επίςθσ τα νομικά πρόςωπα που ζχουν ςυςτακεί με τθν 

mailto:corfucci@otenet.gr
mailto:eparkeia@corfucci.gr
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νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι κράτουσ – μζλουσ που ζχει υπογράψει τθν 

ΣΔΣ ι τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν ΕΕ και ζχουν τθν κεντρικι 

του διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ι τθν ζδρα του ςτο εςωτερικό μιασ εκ των 

ανωτζρω χωρϊν. 

Τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ωσ άνω, κα πρζπει να ζχουν ωσ επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα τουλάχιςτον για τα τελευταία πζντε (5) ζτθ, τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

που ηθτοφνται από τθν παροφςα και πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα 

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, όπωσ αναλφονται ςτθν παράγραφο 9.2 τθσ παροφςασ. Στθν 

περίπτωςθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν, αρκεί και ζνα μζλοσ αυτϊν να αςκεί τισ ωσ άνω 

δραςτθριότθτεσ. 

5.1.2  Στθν περίπτωςθ των ενϊςεων, αυτζσ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορφι για να υποβάλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ  υποψιφιοι. 

5.1.3 Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε 

περιςςότερεσ από μια προςφορζσ. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν, αυτόνομα 

ι ωσ μζλθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ ςε παραπάνω από μία προςφορζσ, αποκλείονται από το 

διαγωνιςμό. Ο αποκλειςμόσ τουσ επιφζρει και τον αποκλειςμό τθσ κάκε προςφοράσ ςτθν 

οποία ςυμμετζχουν. 

5.1.4  Τα φυςικά και νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που 

υποβάλουν κοινι προςφορά, κα πρζπει να ορίςουν αντίκλθτο προσ τον οποίον κα γίνονται 

όλεσ οι κοινοποιιςεισ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον υποψιφιο ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Ο αντίκλθτοσ κα πρζπει να υποβάλει διλωςθ αποδοχισ τθσ 

εκπροςϊπθςισ και διλωςθ του υποψθφίου ότι του ανακζτει τθν εκπροςϊπθςθ για τθν εν 

λόγω διαδικαςία. 

5.2. ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

5.2.1 Αποκλείονται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιών: 

 όςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια περί τθσ Ρροςωπικισ κατάςταςθσ του υποψθφίου ι του 

προςφζροντοσ, όπωσ ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα: 

 ο υποψιφιοσ ι προςφζρων, εισ βάροσ του οποίου υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ. 

i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

τθσ 29.1.1998, ςελ. 1). 

ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο 

άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE 

L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2). 

iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 

27.11.1995, ςελ. 48). 
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iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για 

τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 

28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 

28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και 

τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305)  

 ο υποψιφιοσ ι προςφζρων που: 

i) Τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι τελεί ςε ανάλογθ κατάςταςθ 

που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 

ii) Ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του. 

iii) Ζχει καταδικαςκεί βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ, και θ οποία 

διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι του, όπωσ 

υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια 

χρεωκοπία. 

iv) Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. 

v) Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των 

φόρων και τελϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. 

vi) Είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του παρόντοσ ι όταν δεν ζχει παράςχει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ. 

vii) Ζχουν αποκλειςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ από Δθμόςια 

Υπθρεςία, ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ του δθμοςίου τομζα επειδι δεν εκπλιρωςαν τισ 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ 

 Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω 

κυρϊςεισ. 

 Οι ενϊςεισ προςϊπων ι εταιρειϊν ι κοινοπραξιϊν, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ 

προχποκζςεισ αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ. 

Αποκλείονται, επίςθσ τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ, τα οποία δεν κα υποβάλουν 

όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.   

5.2.2 Επίςθσ αποκλείονται οι υποψιφιοι που δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτζρω ςτο Κεφάλαιο 5.1, «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ςτο Κεφάλαιο 5.2 «Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ και Ελάχιςτεσ 
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Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ», οι υποψιφιοι που δεν υποβάλουν τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο 9 

«Δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ςτον Φάκελο των Δικαιολογθτικών» τθσ παροφςασ 

κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, οι υποψιφιοι που δεν πλθροφν 

τα κριτιρια και δεν υποβάλουν τα δικαιολογθτικά του Κεφαλαίου 10 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τθσ παροφςασ, όπωσ και οι υποψιφιοι για τουσ 

οποίουσ ςυντρζχει κάποιοσ λόγοσ αποκλειςμοφ που προβλζπεται ςε επί μζρουσ οικείεσ 

διατάξεισ του παρόντοσ.  

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

6.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

6.1.1 Δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ςτον Φάκελο των Δικαιολογθτικών 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι (φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά και αλλοδαπά)  οφείλουν να 

κατακζςουν, υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ μαηί με τθν Ρροςφορά τουσ, τα ακόλουκα 

κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά Συμμετοχισ που περιλαμβάνουν τρεισ Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 

1599/1986 ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του τθσ παροφςασ.  

 Α: Στθν Υπεφκυνθ διλωςθ προςωπικϊν ςτοιχείων ο/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του υποψθφίου 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο δθλϊνει ότι μζχρι 

και τθν θμζρα υποβολισ τθσ Προςφοράσ: 

1. Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπό του από τουσ αναφερόμενουσ ςτο άρκρο 

43 του ΡΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό, προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ (ι ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν φυςικϊν / 

νομικϊν προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία) και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον 

του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ(ι ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν φυςικϊν / 

νομικϊν προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία). 

3. Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ ειςφορϊν ςε οργανιςμοφσ κφριασ και 

επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 

4. Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο αναγράφοντασ και το ειδικό επάγγελμά του (τα 

αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνα ςτα Μθτρϊα του οικείου 

Επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ και το 

ειδικό επάγγελμα τουσ). 

5. Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ 

εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ τα επιμζρουσ δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του Ν. 3614/2007. 

6. Εφόςον πρόκειται για ςυνεταιριςμό, ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του υποψθφίου (ςθμ.: εφόςον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι 

ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. οι διαχειριςτζσ αυτισ, 

εφόςον πρόκειται για Α.Ε., ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ αυτισ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι 

κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

φυςικό πρόςωπο δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ τουσ:  

 Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 43 του ΡΔ 60/2007, ιτοι: Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 
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98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 

τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ 

κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 

τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων, Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από 

το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν 

πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

 Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 

δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

 

Β: Στθν Υπεφκυνθ διλωςθ προςωπικισ κατάςταςθσ ο/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του 

υποψθφίου κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο 

δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ Προςφοράσ: 

1. Δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2. Δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του 

δθμόςιου τομζα με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

3. Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του 

διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα 

 

Γ: Στθν Υπεφκυνθ διλωςθ περί γνϊςθσ των ορων διακιρυξθσ  ο/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του 

υποψθφίου κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο 

δθλϊνει ότι: 

1. Η Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ τθσ οποίασ 

ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ.  

2. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του Οργάνου Λιψθσ Αποφάςεων 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι διακοπισ του διαγωνιςμοφ. 

 

Πλεσ οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ κα πρζπει να υπογράφονται από τον/τουσ νόμιμο/ουσ 

εκπρόςωπο/ουσ του υποψθφίου αναδόχου (ςθμ.: εφόςον πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε. οι ομόρρυκμοι 

εταίροι και διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. οι διαχειριςτζσ αυτισ, εφόςον 

πρόκειται για Α.Ε., ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ αυτισ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε 

άλλου νομικοφ προςϊπου), και ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό 

πρόςωπο κα πρζπει να υπογράφεται από τον ίδιο. 

 

Δ: Υπζυκυνθ Διλωςθ του υπευκφνου ζργου ορκωτοφ ελεγκτι : 

- ότι διενεργεί τον ζλεγχο ςφμφωνα με τα πρότυπα και τον κϊδικα δεοντολογίασ τθσ Διεκνοφσ 

Ομοςπονδίασ Λογιςτϊν (IFAC),ότι ζχει άδεια άςκθςθσ οικονομολογικοφ επαγγζλματοσ, ότι 

είναι ορκωτόσ ελεγκτισ λογιςτισ με αναφορά του Α.Μ. του. 

 

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να κατακζςει τισ 

παραπάνω υπζυκυνεσ δθλϊςει για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά 

υμμετοχισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΕΧΝΙΚΗ - ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι 

αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.  

Profile Αναδόχου από το οποίο να παρουςιάηει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε λογιςτικζσ, ελεγκτικζσ 

και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ όπωσ εμφανίηεται ςτο εταιρικό προφίλ ι πίνακα ζργων και να 

διακζτει πιςτοποίθςθ κατα ISO 9001/2008.  

Βιογραφικό ςθμείωμα του Υπεφκυνου ζργου ορκωτοφ ελεγκτι ο οποίοσ πρζπει να καλφπτει τισ 

παρακάτω προδιαγραφζσ:  

1. Να ζχει πτυχίο ΑΕΙ  ςε Οικονομικζσ ςπουδζσ 

2. Να ζχει μεταπτυχιακό ςε Οικονομικά ι Λογιςτικι  

3. Να ζχει εμπειρία τουλάχιςτον  10  

4. Να ζχει εμπειρία ςε προγράμματα Ευρωπαικισ Εδαφικζσ Συνεργαςίασ- INTEREGG 

5. Να ζχει γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ 

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Οι Ρροςφορζσ 

κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα 

κακορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ περιζχει τρεισ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, φακζλουσ:  

Α. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικών», ο οποίοσ περιζχει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που  

προβλζπονται ςτα άρκρα 6 και 7. 

Β. «Φάκελοσ Σεχνικισ Προςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθ τθσ Τεχνικισ 

Ικανότθτασ του υποψιφιου Αναδόχου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

Γ. «Φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ του υποψιφιου Αναδόχου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ.  

 

Οι ανωτζρω Φάκελοι κα υποβλθκοφν ςε ζνα αντίγραφο ςε ζντυπθ μορι και θλεκτρονικό μζςο (usb ι 

disk): 

Οικονομικι Προςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
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Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

«Τπθρεςίεσ Oρκωτοφ Ελεγκτι ςτο ζργo Eδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδασ- Ιταλίασ 
2007- 2013 «CETA» του Επιμελθτθρίου τθσ Κζρκυρασ», 

 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΚΕΚΥΑΣ 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : ............ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ: ............ 

Α. ΔΕ: ............. 

 «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ» 

Και επίςθσ  

 Τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου του υποψιφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνιςμοφ και τον τίτλο του 

φακζλου. 

 Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και 

αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όλων των μελϊν 

τθσ. 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα  

 

Επιςθμαίνεται ότι: 

 

 Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι απολφτωσ 

ενιμεροσ από κάκε πλευρά των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, και ότι 

ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο Διαγωνιςμοφ.  

 Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι αλλά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ 

Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι και λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο 

και δεν κεωρείται αντιπροςφορά.  

 Οι διευκρινίςεισ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να δίνονται γραπτά, εφόςον ηθτθκοφν, ςε 

χρόνο που κα ορίηει θ αρμόδια Επιτροπι.  

 

Oι προςφζροντεσ δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ, 

μζροσ τθσ ι ολόκλθρθ μζχρι τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ.  
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Α.3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι πρωτοκολλοφνται και ςε κάκε 

φάκελο ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ θμερομθνία και θ ϊρα καταχϊρθςθσ. 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν με τθν εξισ 

διαδικαςία:  

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποςφραγίηονται οι Φάκελοι Δικαιολογθτικϊν,Τεχνικϊν 

Ρροςφορϊν. μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα πρωτότυπα 

ςτοιχεία των Φακζλων Δικαιολογθτικϊν κατά φφλλο.  

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ ελζγχει τα δικαιολογθτικά, τθν τεχνικι και τθν 

οικονομικι προςφορά και αξιολογεί τισ Τεχνικζσ και τισ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ και ειςθγείται ςτο 

ΔΕτου Επιμελθτθρίου το οποίο εκδίδει απόφαςθ. 

Κατά τθσ αποφάςεωσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ μπορεί να υποβλθκοφν ενςτάςεισ ι προςφυγζσ οι 

οποίεσ εξετάηονται αρμοδίωσ εντόσ 10θμζρου. 

Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι 

λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό.  

Σε περίπτωςθ που με τθν Ρροςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ υπόλοιπουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 

ςυμφζροντά τουσ, τότε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςθμειϊνει επϋ αυτϊν τθν ζνδειξθ 

«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να ενθμερϊςει ςυγκεκριμζνα τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Πλεσ οι πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να αναφζρονται με παραπομπι 

ςυγκεντρωτικά ςτο τζλοσ τθσ Ρροςφοράσ ςε ξεχωριςτό κεφάλαιο το οποίο να μπορεί εφκολα να 

αφαιρεκεί. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ Επιτροπι ακόμθ και ενθμερωκεί δεν κα μπορεί να παρζμβει 

αφαιρϊντασ ςτοιχεία εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα από τθν Ρροςφορά οπότε και αν δφναται να 

λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι θ Επιτροπι και θ ανακζτουςα 

Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρουν. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο 

ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του 

ενδιαφερομζνου. 

Σε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει 

πρακτικά τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο του Επιμελθτθρίου ςε δφο (2) όμοια αντίτυπα. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 

Διαγωνιςμοφ θ οποία για τισ εργαςίεσ τθσ μπορεί, εφόςον απαιτθκεί και εγκρικεί από τθν Δ.Ε., να 

υποςτθρίηεται από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (που περιλαμβάνει επιςτιμονεσ με ειδικζσ νομικζσ, 

τεχνικζσ, οικονομικζσ, διοικθτικζσ γνϊςεισ ςφμφωνα με το αντικείμενο του ζργου).   

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, γίνεται θ αξιολόγθςθ 

των προςφορϊν που καλφπτουν τουσ όρουσ, τισ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ και ζχουν υποβάλλει όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Η αξιολόγθςθ περιλαμβάνει  

1. τθν κάλυψθ των απαραίτθτων προχποκζςεων  

2. τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
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Το 1 αποτελεί τθν ΤΕΧΝΙΚΗ καιτο 2 τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ το αρμόδιο 

ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα:  

α) Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν 

απορριφκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

β) Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε 

προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

γ) Κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 

Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ   ςυντάςςει πρακτικά ςτα 

οποία τεκμθριϊνει με αναλυτικό και απόλυτα επαρκι τρόπο τθν αποδοχι, ι τθν απόρριψθ των 

προςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των προςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, με ευκφνθ τθσ οποίασ κοινοποιοφνται ςτουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ, πριν από 

τθ διενζργεια του επομζνου ςταδίου.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω 

περιγραφόμενθ διαδικαςία: 

α. κα ελζγξει το περιεχόμενο των τεχνικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν 

ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,  

β. κα προχωριςει ςτθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κρίνοντασ τθν καταλλθλότθτατθσ 

κάκε προταςθσ με βακμολογία 0,00 ζωσ 9,00   

Στθ ςυνζχεια κα αξιολογθκεί θ οικονομικι προςφορά με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι με διψιφια 

δεκαδικι βακμολόγθςθ 0-1 (ιτοι από 0,01-1,00) 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα κατατάξει τισ 

προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ χρθςιμοποιϊντασ τθν 

παρακάτω μζκοδο:  

Λi = 90* (Βi / Βmax ) + 10 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ 

Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ iχωρίσ ΦΡΑ 

Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

Η απόρριψθ Ρροςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 

Η προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ι/και ο υποψιφιοσ 

απορρίπτεται και θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ του ςτον διαγωνιςμό αποκλείεται ςε κακεμία ι 

περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 
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1. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ του άρκρου 6 και 7. 

2. Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ τθσ παρ. 5 και τθσ παρ 7. 

3. Χρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο. 

4. Χρόνοσ παράδοςθσ Ζργου μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο. 

5. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι/ και δεν προκφπτει με 

ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

6. Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

7. Ρροςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.  

8. Για τισ προςφορζσ που κρίνονται από τθν Επιτροπι ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ και ιδιαίτερα 

για τισ προςφορζσ που είναι χαμθλότερεσ από το 90% του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ,  

ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ παροχι διευκρινιςεων για τθν αιτιολόγθςθ 

και ανάλυςθ τθσ Οικονομικισ του Ρροςφοράσ, πριν τθν απόρριψι τθσ. Εάν θ Επιτροπι 

κρίνει πϊσ οι παραςχεκείςεσ διευκρινιςεισ δεν είναι επαρκείσ και δεν διαςφαλίηουν τθν 

ομαλι, ποιοτικι και ζγκαιρθ υλοποίθςθ του ζργου τότε μπορεί να τισ απορρίψει και θ 

ςυνολικι  Ρροςφορά κα απορρίπτεται. Η όποια ζκπτωςθ πζραν του προαναφερκζντοσ 

ορίου κα πρζπει εκτόσ των άλλων, κατ’ ελάχιςτο, να τεκμθριϊνεται με βάςθ τα οριηόμενα 

ςτο Άρκρο 52 του ΡΔ60/2007. 

9. Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Ζργου. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα υποβάλει τα 

Ρρακτικά και όλα τα ςτοιχεία του φακζλου του διαγωνιςμοφ, ςτθν ΔΕ πρόσ Κατακφρωςθ. 

Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι 

ζχει ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (Σφμβαςθ) που ακολουκεί ζχει μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι Σφμβαςθ, θ οποία ρυκμίηει όλεσ τισ 

λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και τθσ 

προςφοράσ. 

Η Σφμβαςθ, που περιλαμβάνει λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, 

καταρτίηεται με βάςθ τθν Κατακφρωςθ, τθ Διακιρυξθ και τθν προςφορά, κατά φκίνουςα ςειρά 

ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Για τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ των ειδικϊν όρων και λεπτομερειϊν τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 

ςυνεργαςτεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ που πικανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του τελικοφ κειμζνου 

τθσ Σφμβαςθσ, κα λιξει θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ παράταςθ τθσ 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του κατά τον εκτιμοφμενο για τθν ολοκλιρωςθ του κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ.  
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Β.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Β.1.1 ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ 

Το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ ιδρφκθκε ςτισ 15/9/1851 ςφμφωνα με ςυςτατικι πράξθ του Επιχωρίου 

Συμβουλίου ωσ το Επιμελθτιριο του, υπό τθν Αγγλικι προςταςία, Ιονίου Κράτουσ. Μετά τθν ζνωςθ 

τθσ Επτανιςου με τθν Ελλάδα ςτισ 21/5/1864 το νομικό κακεςτϊσ του Επιμελθτθρίου άλλαξε και 

ςτισ 06/06/1865 και ςφμφωνα ςυνεςτικθ το Εμπορικό Επιμελθτιριο Κζρκυρασ ωσ Επιμελθτιριο του 

Ελλθνικοφ κράτουσ (Διάταγμα 23-30/5/1836). Το 1919 κατά εξουςιοδότθςθ του Ν.184/1914 

ιδρφκθκε το Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (ΕΒΕΚ). Το 1925 κατά εξουςιοδότθςθ 

του Ν.3305/25 ιδρφκθκε το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (ΕΒΕΚ).Από το 

1988, μετά τθν ςυγχϊνευςθ των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν Επιμελθτθρίων με τα Επαγγελματικά 

και Βιοτεχνικά Επιμελθτιρια λειτουργεί το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ (Ρ.Δ. 153 – Φ.Ε.Κ. 67/12-04-

1988). 

Με βάςθ τον οργανιςμό λειτουργίασ (Ρ.Δ. 446/1990 - Φ.Ε.Κ. 171/Α/14-12-90),το Επιμελθτιριο 

Κερκυρασ διαρκρϊνονται ςε μία Διεφκυνςθ, 2 Τμιματα και 1 Γραφείο : 

 Τμιμα Εμποροβιομθχανικϊν και Επαγγελματοβιοτεχνικϊν Θεμάτων, 

 Τμιμα Διοικθτικοφ και Οικονομικοφ, 

 Γραφείο Μθτρϊου και Μθχανογραφικϊν Εφαρμογϊν. 

Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με βάςθ το ΡΔ 153 και τισ δραςτθριότθτεσ του, ζχει 

δθμιουργιςει που για τισ ανάγκεσ των μελϊν του που ανζρχονται ςε περίπου 18.000, τα 

Επαγγελματικά Τμιματα μελϊν: Εμπορικό, Βιομθχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό και Τουριςτικό. 

Το Επιμελθτιριο διοικείται και εκπροςωπείται από τον Ρρόεδρο του ο οποίοσ προεδρεφει των 

οργάνων Διοίκθςθσ που είναι θ 5μελισ Διοικθτικι Επιτροπι και το 31μελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο 

ενϊ των υπθρεςιϊν του προΐςταται θ Διοικθτικι Ρροϊςταμζνθ. 

Β.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ CETA 

CETA: Ρρόγραμμα διαπεριφερειακισ θλεκτρονικισ υποςτιριξθσ για τισ μθ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 

επιχειριςεων τουριςμοφ: υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ για τθν προςφορά και τθν ηιτθςθ 

Το CETA είναι ζνα ζργο χρθματοδοτοφμενο  από το Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα 
Ιταλία 2007-2013. 

Ο ρόλοσ τθσ Τεχνολογίασ επικοινωνιϊν (ICT) ζχει εδραιωκεί με τθν πάροδο του χρόνου και αποτελεί 

ζνα ςθμαντικό εργαλείο επικοινωνίασ, αλλά και ζνα ουςιαςτικό όχθμα ςε διαφορετικζσ κλίμακεσ τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ. Το διαδίκτυο αποτελεί ζνα πραγματικό παράγοντα οικονομικισ ανάπτυξθσ, 

θ οποία ο οποίοσ είναι πολφτιμοσ ςτο πλαίςιο των τοπικϊν αγορϊν. Ο κφριοσ ςτόχοσ του ζργου CETA 

είναι θ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε δίκτυα και υπθρεςίεσ τοπικισ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Ειδικότερα, (ςφμφωνα με τθν προτεραιότθτα 2) το ςχζδιο αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ 

πλθροφόρθςθσ και τθσ επικοινωνίασ μζςω τθσ δθμιουργίασ περιφερειακϊν (τόςο ςε τοπικό όςο και 

ςε διαςυνοριακό) δικτφων, με τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςε θλεκτρονικό ςφςτθμα με το Business to 

Business (B2B) λειτουργίεσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, κα δθμιουργθκεί μια διαςυνοριακι πλατφόρμα θλεκτρονικισ ανταλλαγισ 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν παροχι μθ ξενοδοχειακοφ τουριςμοφ, θ οποία κα διευκολφνει τθν 

πλθροφόρθςθ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ. Η ςχζςθ του Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου του Μπάρι 

και του Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Κζρκυρασ, κα ενιςχφςει τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι 
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πλθροφοριϊν. Οι τεχνικζσ πτυχζσ τθσ θλεκτρονικισ ανταλλαγισ, κακϊσ και των ςυναφϊν 

υπθρεςιϊν, κα ανατεκοφν ςε μία εταιρεία in-house τθσ περιφζρειασ τθσ Απουλίασ τθν InnovaPuglia 

SpA, και ςτο Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο. Το ζργο προβλζπει επίςθσ μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν το ςυντονιςμό και τθ διαχείριςθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ και επικοινωνίασ με το κοινό, 

κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ μια ςειράσ από εργαλεία επικοινωνίασ. 

Αρχικά κα προχωριςει με τθν ανάπτυξθ τθσ Β2B διαςυνοριακισ θλεκτρονικισ ανταλλαγισ για μθ 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ τουριςμοφ με βάςθ ζναν Χάρτθ Υπθρεςιϊν οι οποίοι κα προςδιορίςουν και 

ταξινομιςουν τουσ μθ ξενοδοχειακοφσ χϊρουσ ςε κατθγορίεσ. Στθ ςυνζχεια, κα αναπτυχκοφν δφο 

διαδραςτικά εργαλεία: μια πλατφόρμα πολυμζςων που κα παρζχει πλθροφορίεσ για τισ τοπικζσ και 

διαςυνοριακζσ μεταφορζσ και ζνασ διαδραςτικόσ οδθγόσ με πλθροφορίεσ για τισ υφιςτάμενεσ 

υπθρεςίεσ των πολιτιςτικϊν και φυςικϊν περιοχϊν.  

Με άλλα λόγια το CETA, αναπτφςςει  «ζξυπνα» IT  εργαλεία marketing ειδικά ςχεδιαςμζνα για να 

υποςτθρίξουν τθν εκτόσ ξενοδοχείων τουριςτικι διαμονι. Το Επιμελθτιριο του BARI, θ Innova 

Puglia SpA, το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο και το Επιμελθτιριο Κζρκυρασ ζνωςαν τισ δυνάμεισ και τισ 

δεξιότθτεσ τουσ και ςυνεργάηονται για να δθμιουργιςουν μια διαπεριφερειακι πλατφόρμα 

ςυνεργαςίασ για να αναβακμίςουν και να βελτιϊςουν τθν τουριςτικι μθ ξενοδοχειακι διαμονι. 

Το CETA είναι μια διεπιχειρθςιακι Β2Β θλεκτρονικι πλατφόρμα που επιδιϊκει να διευκολφνει τθν 

ανταπόκριςθ τθσ προςφοράσ των περιφερειϊν τθσ Puglia και των Ιονίων Νιςων ςτθν ηιτθςθ των 

τουριςτικϊν πρακτόρων και των οργανωτϊν ταξιδιϊν. 

Eίναι ζνα πολυμεςικό εργαλείο  με το οποίο οι «αυτό- οργανωμζνοι τουρίςτεσ» επιλζγουν τθν 

εκδρομι και τθν διαδρομι τουσ μετακινοφμενοι ςτισ διάφορεσ περιοχζσ χρθςιμοποιϊντασ  το 

δίκτυο εςωτερικϊν και διαπεριφερειακϊν μεταφορϊν, ταξιδεφοντασ με πλιρθ αυτονομία. 

Το CETA ζιναι διαδραςτικόσ οδθγόσ για τον «ιδιαίτερο» τουρίςτα που κινείται πζρα από τθν 

«πεπατθμζνθ» και ανακαλφπτει αςυνικιςτεσ διαδρομζσ και δρομολόγια και τοπικζσ παραδόςεισ. 

Οι εταίροι του ζργου είναι : 

1. Εμπορικό Επιμελθτιριο του Bari / Επικεφαλισ εταίροσ (LP / P1),   
2. InnovaPuglia SpA / ιδιωτικι εταιρεία που δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των social 

media/  Ζδρα: Valenzano, Ιταλία.  (P2) 
3. Επιμελθτιριο Κζρκυρασ /CORFU CHAMBER OF COMMERCE (P3) 
4. Ιόνιο Ρανεπθςτιμιο / Ionian University(P4) 

Οι κλάδοι-τομείσ ςτόχοι του ζργου είναι: 

 Η διοργάνωςθ εκδθλϊςεων για τθν προβολι των εταιρειϊν που περιλαμβάνονται ςτθν πφλθ 

B2B 

 Η ανάπτυξθ μιασ B2B θλεκτρονικισ διαςυνοριακισ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ 

ςυνολικι προςφορά μθ ξενοδοχειακϊν τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 

 Η δθμιουργία μιασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ πλθροφοριϊν για τουσ τουρίςτεσ, για τισ 

διαςυνοριακζσ μετακινιςεισ και τοπικϊν μεταφορϊν, με ζμφαςθ ςτθν πρόςβαςθ ςτα κεντρικά 

πολιτιςτικά και φυςικά αξιοκζατα 

 Η δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ για τθν παρακολοφκθςθ και χρθματοδότθςθ τθσ θλεκτρονικισ 

ανταλλαγισ. 

Τα αιτιματα για πιςτοποιιςεισ δαπανϊν είναι ιδιαίτερα αυξθμζνα ςε όλα τα ζργα των 

προγραμμάτων Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ κακϊσ τα προγράμματα είναι ςε πλιρθ εξζλιξθ 

και, επιπλζον, ςυναντϊνται τακτικά ελλείψεισ ςτουσ υποβλθκζντεσ φακζλουσ με αποτζλεςμα 

ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν πιςτοποίθςθ δαπανϊν. Για τουσ παραπάνω λόγουσ προζκυψε θ 
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ανάγκθ αποφυγισ τθσ πικανότθτασ απϊλειασ πόρων των προγραμμάτων, λόγω τθσ ωσ άνω 

κακυςτζρθςθσ. Η Διαχειριςτικι Αρχι των Ρρογραμμάτων Εδαφικισ Συνεργαςίασ λαμβάνοντασ 

υπόψθ τουσ επιμζρουσ ετιςιουσ ςτόχουσ για τθν απορρόφθςθ του κάκε προγράμματοσ Εδαφικισ 

Συνεργαςίασ (Ν+2/Ν+3) και τθ ςϊρευςθ αιτθμάτων προσ πιςτοποίθςθ ςτθν Μονάδα Δ τθσ Αρχισ 

Ρλθρωμισ τα οποία, πριν λάβει χϊρα θ πιςτοποίθςθ δαπανϊν, χριηουν ςυμπλιρωςθσ και 

διόρκωςθσ ηιτθςε από όλουσ τουσ φορείσ/εταίρουσ που ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα να 

προβοφν ςε ανάκεςθ ςφμβαςθσ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ Ορκωτό Λογιςτι (Εταιρεία θ Φυςικό 

Ρρόςωπο), με αντικείμενο τθν προετοιμαςία και υποβολι φακζλου προσ πιςτοποίθςθ ςτθν Μονάδα 

Δ, Αρχι Ρλθρωμισ. 

Ειδικότερα το ζργο του ορκωτοφ ελεγκτι  κα περιλαμβάνει : 

 Υπογεγραμμζνθ Ζκκεςθ του αναδόχου, ςε πρότυπο, με ςυνοπτικά ευριματα, πρόταςθ 

ςχετικά με τισ δαπάνεσ που μποροφν να πιςτοποιθκοφν ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό 

πλαίςιο που διζπει τθν υλοποίθςθ των ζργων, κακϊσ και τθν αιτιολογία του ςχετικά με τισ 

δαπάνεσ που κρίνει μθ πιςτοποιοφμενεσ.  

 Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο Ρίνακα Ελζγχου Επιλεξιμότθτασ Δαπανϊν, ςτον οποίο 

κα περιγράφεται αναλυτικά και κα τεκμθριϊνεται θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου κάκε φορά 

πεδίου. 

 Ρίνακεσ παρακολοφκθςθσ ςυμβάςεων – δεςμεφςεων του φορζα για κάκε κατθγορία 

δαπάνθσ ανά πακζτο εργαςίασ.  

 Υπεφκυνθ διλωςθ: 

- ότι ζλαβε γνϊςθ για το περιεχόμενο τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. 140023/ΕΥΘΥ 521 ςχετικά με 

το Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου προγραμμάτων του ςτόχου Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία, 

όπωσ τροποποιικθκε από τθ ΥΑ αρικμ. 38411/ΕΥΘΥ 1836.  

- ότι ζλαβε γνϊςθ για τθν διαδικαςία επαλθκεφςεων μζςω του αντίςτοιχου οδθγοφ του 

Ρρογράμματοσ.  

- ότι είναι μζλοσ του Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργεί τον ζλεγχο ςφμφωνα με τα 

πρότυπα και τον κϊδικα δεοντολογίασ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Λογιςτϊν (IFAC). 

Η ευκφνθ ςφνταξθσ των οικονομικϊν πλθροφοριϊν που υποβάλλονται παραμζνει ςτον 

φορζα/εταίρο. Ευκφνθ του Ορκωτοφ Λογιςτι είναι θ διενζργεια προκαταρκτικοφ ελζγχου ϊςτε να 

υποβλθκεί πλιρθσ φάκελοσ με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν πιςτοποίθςθ του αιτιματοσ από 

τθν Μονάδα Δ, ΕΥ Αρχι Ρλθρωμισ. Η ευκφνθ πικανϊν κατ’ αποκοπι διορκϊςεων ανικει 

αποκλειςτικά ςτθν Μονάδα Δ, ΕΥ Αρχι Ρλθρωμισ. Ο Ορκωτόσ Λογιςτισ κα ειςθγείται τθν 

πιςτοποίθςθ ι μθ των δθλωκζντων δαπανϊν προσ τθν Μονάδα Δ, ΕΥ Αρχι Ρλθρωμισ, θ οποία είναι 

θ μόνθ αρμόδια υπθρεςία ςτθν Ελλάδα με βάςθ τθν Απόφαςθ με αρικμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/12-4-

2010. Σε περίπτωςθ που απαιτείται επιτόπια επαλικευςθ, ο Ορκωτόσ Λογιςτισ υποχρεοφται να 

παραςτεί ςε αυτι και να εξυπθρετιςει με κάκε μζςο τθν ομαλι διενζργεια του. 


