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«ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ TΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ή ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΈΩΣ € 14.000 προ ΦΠΑ (ήτοι 17.220,00€ συμπεριλαμβανομένων πάσης 

φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου). 

 

 

                                                                                                                                                  Α.Π. : 4494   

A.A: ΕΑ16/2015 

Αθήνα, 24.12.2015 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς  

Τηλ. : 210 9241993-6 

Fax :  210 9241986 

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών (εσωτ. 202,203) & Λογιστήριο ΚΕΘΕΑ  (εσωτ. 214) 

                                                       

  

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) έχοντας υπόψη 

τις διατάξεις : 

 

1. Του άρθρου 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των 

νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του 

Ν. 3204/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 296/23-12-2003) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 .  

2. Της υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

(ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε  

και συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-

2-1994), όπως αυτές κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 

148/2007. 

3. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 

19/Α’/95).  

4. Του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λπ.». 

5. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου»  (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

6. Το Π.Δ. 60/2007 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

«Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών».  

7. Τον Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,  

8. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και 

τον κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007  

9. Του  Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη 

βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-

8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.). 
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10. Της υπ΄αριθμ.2/45564/0026/31-07-2001 απόφασης (ΦΕΚ1066/Β/10.8.2001) του Υφυπουργού 

Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 

2362/95». 

11. Τον Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που 

Προηγείται την Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και 

ισχύει σήμερα. 

12. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.     

13. Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (όπως ισχύει) 

14. Την έγκριση από το Δ.Σ ΚΕΘΕΑκατά την 21η συνεδρίαση στις 17.11.2015 .  

 

 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ 

 

Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για τον «Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 

έτους 2015 από Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Γραφείο», προϋπολογισμού έως 14.000 ευρώ (ήτοι 

17.220,00€ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου), 

όπως αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ του παρόντος (Τεχνικές Προδιαγραφές) που  

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 

 

ΚΑΕ: 6100 

CPV: 79212100-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Κριτήριο κατακύρωσης της  Έρευνας Αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των 

ζητούμενων υπηρεσιών. 

Προσφορές θα υποβληθούν μόνο για το σύνολο του έργου (δεν γίνονται δεκτές τμηματικές  

προσφορές).   

Δεν  επιτρέπεται  η  υποβολή  εναλλακτικών προσφορών. Σε περίπτωση που υποβληθούν δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

 

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

 

Οι όροι της παρούσας, συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007 και 

δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.kethea.gr), στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 2 : Παραλαβή Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος - Παροχή Διευκρινίσεων  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24 Μετς όσο διάστημα  διαρκεί  το  

δικαίωμα  υποβολής  προσφορών  και  να  παραλαμβάνει  το πλήρες κείμενο των όρων συμμετοχής, 

είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και κατά 

τις ώρες 09:00-14:00. 

Οι παραλήπτες θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά, έτσι ώστε το ΚΕΘΕΑ να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής  στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

promitheies@kethea.gr. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο διατίθεται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή 

http://www.kethea.gr/
mailto:promitheies@kethea.gr
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μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση  http://www.kethea.gr.  

 

Άρθρο 3 : Κατάθεση Προσφορών  

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε 

τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24 Μετς, το αργότερο μέχρι την 

08/01/2016 και ώρα 12.00. 

2. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές, θα 

απορρίπτονται χωρίς να αποσφραγισθούν και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

3. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση άφιξης αυτών. 

4. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον  αποκλεισμό  

του  διαγωνιζόμενου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 

 

Άρθρο 4 : Γλώσσα Διαδικασίας 

 

Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των Προσφορών της παρούσας Έρευνας Αγοράς θα 

υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόμενα από νόμιμες, επίσημες, 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μεταφράσεις στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 5 : Περιεχόμενο  Προσφορών - Πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 

 

1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και κατατίθενται απαραιτήτως 

εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο επί μέρους, ανεξάρτητοι 

σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής : 

α. σφραγισμένος φάκελος ο οποίος περιέχει  όλα τα    Δικαιολογητικά Συμμετοχής και  την 

Τεχνική  Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου,   όπως αυτά απαιτούνται από   την παρούσα 

πρόσκληση . 

β.   σφραγισμένος φάκελος ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση. 

 

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την έρευνα αγοράς.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., fax). 

 

2.  Όλα τα σχετικά με την Έρευνα Αγοράς έγγραφα συμμετοχής (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική 

Προσφορά, Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να φέρουν μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου σε 

όλες τις σελίδες. 

3. Όλες οι σελίδες της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων μονογράφονται από την 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Έρευνας Αγοράς. 

4. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της Έρευνας Αγοράς. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 

πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει 

αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

http://www.kethea.gr/
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6. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται 

με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς της παρούσας Έρευνας Αγοράς, δε θα ληφθούν 

υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε 

ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την 

εξήγηση της έννοιάς τους. 

7. Η  υποβολή  προσφοράς  αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος και των λοιπών τευχών της Έρευνας Αγοράς και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

8. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντα του προσφέροντα, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου προσφέροντα. 

 

Άρθρο 6 : Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα , ως Νόμιμοι 

Ελεγκτές και  πληρούν  τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

παρόν και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα και 

εξειδίκευση σε αντίστοιχες υπηρεσίες, με αυτές που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος.  

 

Στην Έρευνα Αγοράς δεν γίνονται δεκτοί : 

 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. 

 Εάν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο η ποινή του αποκλεισμού από Δημόσιους διαγωνισμούς, με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του του Π.Δ. 

118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 

λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

 Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης 

Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς και 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

 Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα 

με τους παρόντες όρους ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
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Άρθρο 7  : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  - Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής – 

               Τεχνική προσφορά 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα αγοράς οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη : «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», στον οποίο  θα περιλαμβάνονται : 

 

 

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής  

 

1. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην 

οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της Έρευνας Αγοράς και στην οποία θα αναγράφεται επί 

ποινή αποκλεισμού , σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ότι :  

 

Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

α)  δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας και δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,  

β)  ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή/και σε διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή/και σε διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 

99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση 

γ) καθώς και ότι : 

 παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της 

παρούσας διαδικασίας και  

 αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής της παρούσας 

 η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της 

Έρευνας Αγοράς 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α)  οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ)     σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (πρωτότυπες ή ευκρινή φωτοαντίγραφα), ισχύουσες 

κατά την ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών.  

3. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ΕΛΤΕ ή επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

του Νόμιμου Ελεγκτή ή Ελεγκτικού Γραφείου (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα). 

4.  Επιπρόσθετα εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ελεγκτικό Γραφείο, θα πρέπει να κατατεθεί 

στον φάκελο μία παρουσίαση του υποψηφίου αναδόχου  με τα ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων 

Νόμιμων Ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους που θα διενεργήσουν ελέγχους, με αναφορά 

στον αριθμό εγγραφής τους στο μητρώο ΕΛΤΕ. 

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 

(πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

6. Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς (ευκρινή φωτοαντίγραφα), από τα οποία να 

προκύπτει: 

 η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ, καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) 
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 τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού 

Προσώπου, συμβολαιογραφικό  έγγραφο εκπροσώπησης για την υπογραφή. 

7. Για την περίπτωση νομικών προσώπων : 

Περιγραφή οικονομικών μεγεθών τους (ίδια κεφάλαια, κύκλος εργασιών και  κέρδη ) των 

τελευταίων τριών ετών. 

 

Β. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, τις 

παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στην έρευνα αγοράς καταθέτοντας με την προσφορά 

του, εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών και με τη δομή που περιγράφεται στη συνέχεια, τα αντίστοιχα 

στοιχεία τεκμηρίωσης:  

 

Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία 

στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων. Ειδικότερα απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την 

υλοποίηση, σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίστοιχα έργα ίσης ή μεγαλύτερης με το προκηρυσσόμενο αξίας, 

εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών, με επιτυχία.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την 

ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Κατάσταση πέντε (5) τουλάχιστον αντίστοιχων 

έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη. Η 

κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναφέρει για κάθε έργο τα εξής: Επωνυμία πελάτη, Σύντομη περιγραφή 

του έργου, διάρκεια, προϋπολογισμό, ποσοστό συμμετοχής στο έργο και να συνοδεύεται από σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία.  

 

 Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντος για την εκπόνηση 

του έργου.  

 

Γ. Τεχνική προσφορά 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έρευνα Αγοράς  οφείλουν να λάβουν υπόψη τους όσα 

αναφέρονται  αναλυτικά στη Τεχνική  Περιγραφή (Παράρτημα Α), του παρόντος. 

 

Άρθρο   8         Οικονομική Προσφορά   

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα αγοράς οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν σφραγισμένο  υποφάκελο  οικονομικής προσφοράς.  

Η υποβολή της Προσφοράς θα γίνει με τη συμπλήρωση του συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β΄). Οι Προσφορές θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρίας, κατά φύλλο. 

Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, δεν υπόκεινται σε καμία 

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον 

ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. 

 

 

Άρθρο 9  Διαδικασία παραλαβής - Αποσφράγισης - Αξιολόγησης προσφορών 

 

1. Αποσφράγιση  προσφορών  -  Έλεγχος  δικαιολογητικών  και  τεχνικών προσφορών 

 

Η Επιτροπή Έρευνας Αγοράς αφού παραλάβει όλες τις προσφορές προχωράει στη διαδικασία της 

αποσφράγισης. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Έρευνας Αγοράς , μονογράφει και αποσφραγίζει τους 

κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν,    σε    κάθε    κυρίως    φάκελο,    δύο    

υποφάκελοι    με    την    ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι υποφάκελοι, ο προσφέρων 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι 

παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. 

 

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή της Έρευνας Αγοράς αποσφραγίζει τον φάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής  και  τεχνικών προσφορών, μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 

οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και την ώρα που θα 

ορισθεί από την πρόσκληση.  

 

Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι να λάβουν γνώση 

των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, παρουσία της Επιτροπής. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Έρευνας Αγοράς σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και 

την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των τεχνικών 

προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους συμμετοχής και καταγράφει 

τα αποτελέσματα του ελέγχου στο Πρακτικό της. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας της Έρευνας Αγοράς και εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους 

Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα   δικαιολογητικά   της   

παρούσας   και   τις   τεχνικές προσφορές. 

 

 

2. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών 

 

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών, η Επιτροπή Έρευνας Αγοράς καλεί τους διαγωνιζόμενους των οποίων οι τεχνικές 

προσφορές δεν αποκλείσθηκαν, για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

 Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται 

αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

όλοι οι  δικαιούμενοι σε αυτό το στάδιο της Έρευνας Αγοράς. Μετά την αποσφράγιση, η 

Επιτροπή Έρευνας Αγοράς μονογράφει κατά φύλλο τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. 

 Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι να λάβουν 

γνώση των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, παρουσία της Επιτροπής. 

 Στη   συνέχεια,   η   Επιτροπή   Έρευνας Αγοράς   σε   κλειστή   συνεδρίαση   ελέγχει   το 

περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των όρων συμμετοχής. Επίσης, η Επιτροπή συντάσσει τον 

τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά τη φθίνουσα σειρά, από τον οποίο 

προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή. 

 Εάν στην Έρευνα Αγοράς οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, 

μπορεί να ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή 

της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ 

μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των 

υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή της Έρευνας Αγοράς αποφασίζει την 

αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. 

 Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή της Έρευνας Αγοράς μπορεί να επικοινωνεί 

γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

 Το στάδιο αυτό της Έρευνας Αγοράς ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του Πρακτικού, το οποίο   

περιλαμβάνει   τα   στοιχεία   των   διαγωνιζομένων   που   έχουν   υποβάλει προσφορά,  το  

αποτέλεσμα  του  ελέγχου  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών,  τον έλεγχο  των τεχνικών  
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προσφορών,  τα  στοιχεία των οικονομικών προσφορών και τελικό πίνακα κατάταξης των 

διαγωνιζομένων κατά τη φθίνουσα σειρά.  

 

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των  

προσφορών μπορεί να  πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους 

στάδια, ήτοι: (Παραλαβή Φακέλων, Αποσφράγιση Προσφορών, Έλεγχο  Δικαιολογητικών, Άνοιγμα και 

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, Άνοιγμα και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, Επιλογή 

υποψήφιου Αναδόχου).    

 

 

Άρθρο 10  Διευκρινήσεις 

 

1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του 

συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου.  

2. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων 

αναδόχων.  

3. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να 

τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε 

άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.  

5. Αν για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στους 

παρόντες όρους, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο. 

6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

 

Άρθρο 11 Απόρριψη προσφορών 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις. 

2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής της Έρευνας Αγοράς εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

3. Αποτελεί  εναλλακτική  προσφορά,  είτε  στο  σύνολό  της,  είτε  στα  επιμέρους τμήματα της 

παροχής υπηρεσιών. 

4. Αφορά σε μέρος μόνον της παροχής υπηρεσιών και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών. 

5. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

6. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

7. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή / και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

8. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

9. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και 

τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

10. Ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα. 

11. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

12. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής της Έρευνας Αγοράς ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος. 
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13. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

 

 

Άρθρο 12 :  Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για               εκατόν 

είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς. Προσφορά 

που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα 

σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση 

και δεν συμμετέχουν πλέον στην Έρευνα Αγοράς.  

3. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους, το 

ΚΕΘΕΑ δύναται με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια 

κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

Άρθρο 13 : Τιμή Προσφοράς 

 

1. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου, δεν υπόκεινται σε καμία 

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν 

τον ανάδοχο μέχρι την λήξη της σύμβασης.  

2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Στο προσφερόμενο τίμημα  του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% και θα επιβληθεί 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος καθώς και κρατήσεις υπερ τρίτων. Συγκεκριμένα κράτηση  2% 

υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007), και κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 

(Ν.4013/11) 

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε είδους επιβαρύνσεις  προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έξοδα 

μετακινήσεων, καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει  κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 14 : Τρόπος Πληρωμής 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε ποσοστό  100% της  συμβατικής αξίας  μετά την  οριστική  

παραλαβή από την Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής του ΚΕΘΕΑ, όπως ρητά περιγράφεται στο 

Παράρτημα Α΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

Η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος 30 ημερών από την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να  έχει παραδοθεί η έκθεση ελέγχου από τον ανάδοχο. Κατά την πληρωμή 

απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο).  

 

Άρθρο 15 : Αξιολόγηση Προσφορών 

 

Η  αξιολόγηση των προσφορών που έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές 

προδιαγραφές θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της έρευνας αγοράς. 

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή και συντάσσεται 

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 
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Άρθρο 16 : Κατάρτιση & Υπογραφή Σύμβασης  

 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

η σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της 

Προσφοράς του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στην Έρευνα Αγοράς και η οποία 

Προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση  σε αυτόν.  

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Όροι Συμμετοχής και απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

3. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) 

ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα  έγγραφα 

νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

 

4. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την 

υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Στην περίπτωση αυτή το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το 

δικαίωμα να προσφύγει στον Προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

 

 Άρθρο  17: Γενικά  

 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων της Έρευνας Αγοράς.  

2. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται με απόφασή του να αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει  την 

Έρευνα Αγοράς, με  τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς οι 

συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε αξίωση. 

3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Αγοράς και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία ανατεθεί στον ανάδοχο, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας,  θα συμφωνείται και από τα δύο μέρη εγγράφως.  

5. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με τον ανάδοχο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας. 

6. Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την 

κατάθεσή της. 

7. Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου που 

απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΚΕΘΕΑ σε τρίτους χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΕΘΕΑ.  

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσης σύμβασης απορρεουσών 

υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή του Υπεύθυνου του Έργου, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση 

των απαιτήσεών του σε οποιαδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

9. Σε περίπτωση ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιαδήποτε λόγο. 

10. Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

καθορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής και τη σύμβαση.  

11. Το ΚΕΘΕΑ θα ορίσει Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής από εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ, που θα 

παρακολουθεί και θα επιβλέπει την τήρηση των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.  
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Άρθρο 18 : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  τα  

Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

Γκιτάκος Βασίλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι ο έλεγχος από Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτές των 

Οικονομικών Καταστάσεων ΚΕΘΕΑ του φορολογικού έτους 2015, δηλαδή του Ισολογισμού Χρήσης 

1/1/2015-31/12/2015, της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015  και του 

Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2015, καθώς και η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης επί των 

προαναφερθεισών καταστάσεων, που αποτελεί και το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ του παρόντος έργου. 

 

 Ο Έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (που είναι εναρμονισμένα 

με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα) με σκοπό την διακρίβωσή του κατά πόσο οι προαναφερόμενες 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του ΚΕΘΕΑ 

και τα αποτελέσματα των εργασιών του κατά την ελεγχόμενη χρήση, σύμφωνα με τα Λογιστικά 

Πρότυπα που προδιαγράφονται από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

 

 Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που 

να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

λάθη και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, 

αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών 

που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της Διοίκησης του ΚΕΘΕΑ και γενικότερα, της παρουσίασης 

των δεδομένων στις  οικονομικές καταστάσεις. Ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι 

εγγενείς περιορισμοί κάθε συστήματος λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν 

αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραμείνουν στην αφάνεια.  

 

 Βασικός στόχος του ελέγχου είναι η διαμόρφωση και διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που 

ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. Νοείται βέβαια ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα γνωστοποιήσει στο ΚΕΘΕΑ 

οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση περιέλθει στην αντίληψή του. 

 

 

 Η ευθύνη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζει με 

πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του ΚΕΘΕΑ βαρύνει την 

Διοίκησή του. Ευθύνη της Διοίκησης είναι ακόμη η υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών, η 

τήρηση των λογιστικών βιβλίων κατά τρόπο σύννομο και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός 

επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει την εγκυρότητα των 

παραγόμενων στοιχείων και πληροφοριών και να αποκλείει την διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή 

παραλείψεων. Μετά την ουσιαστική ολοκλήρωση του ελέγχου αλλά πριν την έκδοση της Έκθεσής 

του, θα χορηγηθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ εγγράφως όλες εκείνες οι διαβεβαιώσεις της Διοίκησης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, στα πλαίσια του διενεργούμενου.  

 

 Το Λογιστικό Σύστημα που ακολουθείται στο ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην τήρηση, κατά υποκαταστήματα, 

διπλογραφικών βιβλίων (χωρίς εξαγωγή λογιστικού αποτελέσματος) ως ορίζεται υπό του Κ.Φ.Α.Σ. Ως 

υποκαταστήματα έχουν χαρακτηριστεί τα κατά τόπους Θεραπευτικά Προγράμματα και Παραγωγικές 

Μονάδες, ήτοι : 

 

 ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Καβάλα) 

 ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ & ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ (Θεσσαλονίκη) 

 ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Θεσσαλονίκη) 

 ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ (Λιθογραφείο – Παραγωγική Μονάδα - Θεσσαλονίκη) 

 ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα) 
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 ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ (Βόλος) 

 ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ (Ιωάννινα) 

 ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Ραφήνα) 

 ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ (Αθήνα – Φυλής) 

 ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ (Αθήνα – Σταυροπούλου) 

 ΚΕΘΕΑ MOSAIC (Αθήνα – Μαγνησίας & Ζολιώτη) 

 ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ (Αθήνα – Χαρβούρη) 

 ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (Αθήνα – Δροσοπούλου) 

 ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Αθήνα – Τσαμαδού)  

 ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ & ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ (Πειραιάς) 

 ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ (Αθήνα – Κουμουνδούρου) 

 ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (Ηράκλειο Κρήτης) 

 ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ (Πάτρα) 

 ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ (Καλαμάτα) 

 ΚΕΘΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 Οι Κεντρικές Υπηρεσίες με έδρα την Αθήνα λειτουργούν υπό τη μορφή «Κεντρικού Υποκαταστήματος» 

στο λογιστήριο του οποίου ενσωματώνονται σε μηνιαία βάση τα οικονομικά δεδομένα των 

υποκαταστημάτων και από το οποίο συντάσσονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

Φορέα κάθε έτος. 

 

 Η Παραγωγική Μονάδα «ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ» αποτελεί υποκατάστημα το οποίο εξάγει αυτοτελές 

λογιστικό αποτέλεσμα. Οι ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις  που συντάσσει ενσωματώνονται, στο 

τέλος της χρήσεως, στις οικονομικές καταστάσεις του ΚΕΘΕΑ. 

 

 Το ΚΕΘΕΑ είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ σε εύλογο χρόνο ανάλογα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, όλες τις υπό έλεγχο οικονομικές καταστάσεις, o δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να 

παραδώσει το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ μέχρι  εντός διαστήματος   μηνών (4) και όχι πέραν της 30-04-2016. 

 

 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει εγγράφως στο ΚΕΘΕΑ, 

αναλυτικά την  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ , ορίζοντας τον Υπεύθυνο Έργου – Επικεφαλή της 

Ομάδας Έργου και τον Τακτικό Ελεγκτή – Λογιστή, οι οποίοι  πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό 

Μητρώο Ελεγκτών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και να  διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα (επιστημονική κατάρτιση), καθώς και πολυετή εμπειρία σε εργασίες ανάλογες 

με την ανατιθέμενη με την παρούσα σύμβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Για το σύνολο του παρεχόμενου έργου 

(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α &  

όλων των νόμιμων κρατήσεων)  :                                                                  ευρώ 

 

 

και ολογράφως………………………………………………………………………………………… 


