ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα, 20 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Διεθνής Διαφάνεια –
Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Θέτιδος αριθ. 4 ΤΚ 11528 και
εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο Δρ. Άννα Δαμάσκου και τη Γενική Γραμματέα
κα Ευγενία Παπαθανασοπούλου,
και αφετέρου
1. Η Περιφέρεια Αττικής, η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού 15-17, Τ.Κ.
11743 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα
Δούρου και
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα - οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στην
κατωτέρω περιγραφόμενη ανοικτή διαδικασία και θα προσχωρήσουν στο παρόν, κατά
τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
(i) Αποδεχόμενοι την υπεροχή και την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος,
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για διαφάνεια και για ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις
διαδικασίες ανάθεσης που σχετίζονται με δημόσια έργα, προμήθειες και υπηρεσίες,
καθώς και συνειδητοποιώντας την απειλή ότι η διαφθορά θέτει σε κίνδυνο τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την έννομη τάξη και αποτελεί κίνδυνο για τα θεμέλια της σύγχρονης
δημόσιας διοίκησης υπονομεύοντας δημοκρατικές και ηθικές αξίες, θεσμούς, και τη
δικαιοσύνη.
(ii) Έχοντας ως στόχο την τήρηση των αρχών της ελευθερίας της οικονομικής
πρωτοβουλίας, της ελεύθερης πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία, της διαφάνειας,
της αμεροληψίας, της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου και θεμιτού
ανταγωνισμού, της προστασίας από τη νόθευση του ανταγωνισμού, της ισότητας και
της μη ανοχής σε διακρίσεις.
(iii) Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και ιδίως το Νόμο 4412/2016
(Α’ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως εκάστοτε ισχύει, με τον οποίο
προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με
τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
(iv) Με γνώμονα τις κατακτήσεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, όπως αυτές
αποτυπώνονται στις ακόλουθες συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί από την Ελλάδα:
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς
(κυρώθηκε με το νόμο 2957/2001), Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου (κυρώθηκε με το
νόμο 3560/2007), Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (κυρώθηκε με
το νόμο 3666/2008), καθώς και η Σύμβαση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας,
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρώθηκε με το νόμο 2802/2000), Σύμβαση για την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (κυρώθηκε
με το νόμο 2803/2000), και Σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας {σύμβαση για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς
επιχειρηματικές συναλλαγές} (κυρώθηκε με το νόμο 2656/1998), ακολουθώντας τις
βασικές αρχές και τις αξίες τους περί χρηστής διακυβέρνησης των δημόσιων
υποθέσεων και της δημόσιας ιδιοκτησίας, πρόληψης και καταπολέμησης της
διαφθοράς, δικαιοσύνης, ευθύνης και νομικής ισότητας και αναγνωρίζοντας την
αναγκαιότητα για την ενθάρρυνση της καλλιέργειας κουλτούρας για την μη ανοχή της
διαφθοράς
(v) Λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της
διαφθοράς, όπως ιδίως τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (Π.Δ. 283/1985, Α’
106), του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Π.Δ. 258/1986, Α’ 126), του Νόμου 3691/2008
(Α’ 166) για την Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του Νόμου 4022/2011
(Α’ 219) περί εκδίκασης πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών αξιωματούχων
και υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου
Συμφέροντος, όπως ισχύουν τροποποιημένοι, ως και εκείνες του προαναφερθέντος
Νόμου 4412/2016 (Α’ 147) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών.
(vi) Έχοντας ως στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επίτευξη
των στόχων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων και τη
διασφάλιση της αποτελεσματικής δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και
την ενίσχυση της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα και της
εμπιστοσύνης περί διαχείρισης των δημοσίων δαπανών.

Αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους ότι:
Α.
Το αφενός συμβαλλόμενο «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» είναι Σωματείο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Διαφάνειας (ΔΔ), της
παγκόσμιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της
διαφθοράς. Με περισσότερα από 100 παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή
Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η ΔΔ συμβάλλει ενεργά στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς.
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Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και με την
κοινωνία των πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή
αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
(ΔΔ-Ε), το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των
πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα. Μέσα από την προώθηση
νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών
μέτρων και εργαλείων, η ΔΔ-Ε, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί
οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα για να συνδράμουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.
Β.
Η εκ των αφετέρου συμβαλλομένων Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να
διενεργήσει, ως Αναθέτουσα Αρχή (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»), Ανοικτό Διαγωνισμό
(εφεξής «Διαγωνισμός») για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» (εφεξής «Έργο»).
Γ.
Οι εδώ συμβαλλόμενοι, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος “INTEGRITY
PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, που υλοποιείται
σε 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με χρηματοδότηση της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional
Policy), επιθυμούν να συνεργαστούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της
τήρησης των κανονιστικών διατάξεων και γενικών αρχών που αναφέρονται στο
Προοίμιο, τόσο κατά τη διεξαγωγή του ανωτέρω Διαγωνισμού όσο και κατά την
εκτέλεση της σύμβασης κατασκευής του Έργου, μεταξύ δε της Διεθνούς Διαφάνειας
Ελλάδος και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, ήδη
υπογραφεί το από 24/2/2016 Σύμφωνο Συνεργασίας, με το οποίο δήλωσαν αμφότεροι
τη βούλησή τους να καταρτιστεί το παρόν με τους ειδικότερους όρους που
διαλαμβάνονται κατωτέρω.
Δ.
Στο παρόν έχουν δικαίωμα να προσχωρήσουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που θα
λάβουν μέρος, υποβάλλοντας προσφορά, στο Διαγωνισμό (εφεξής «προσφέροντες»), με
σχετική έγγραφη δήλωσή τους, υποβαλλόμενη κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο
14.
Ε.
Από την ημερομηνία προσχώρησης εκάστου οικονομικού φορέα –
προσφέροντα, αυτός καθίσταται συμβαλλόμενος στο παρόν, δεσμεύεται ως προς όλους
τους όρους του, αναλαμβάνει να εκπληρώσει με καλή πίστη τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτό και δικαιούται να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει,
σύμφωνα με το πνεύμα των αρχών που υποστηρίζει.
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Με το παρόν, οι αφετέρου συμβαλλόμενοι δεσμεύονται και δηλώνουν τα ακόλουθα:
1.1. Ότι θα τηρούν αυστηρά το Νόμο σε όλα τα στάδια της δημόσιας διαδικασίας
ανάθεσης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ», καθώς και
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θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά
και οι στόχοι του παρόντος Συμφώνου Ακεραιότητας.
1.2. Ότι θα απέχουν και θα μεριμνήσουν ώστε, οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο
συνδέονται με υπαλληλική ή εργασιακή σχέση, το οποίο εμπλέκεται ή θα εμπλακεί καθ’
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της
προετοιμασίας), συμμετοχής στο Διαγωνισμό, παρακολούθησης, επίβλεψης και
εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς επίσης κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο δεν έχουν
ανατεθεί καθήκοντα που σχετίζονται άμεσα ή επίσημα με το Διαγωνισμό ή/και το
Έργο, θα απέχει, καθ’ όλη τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και μέχρι την
ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου, από κάθε συμπεριφορά, πράξη ή παράλειψη,
αντιβαίνουσα στο νόμο, στις γενικές αρχές που διαλαμβάνονται στο προοίμιο και στις
δεσμεύσεις και δηλώσεις του παρόντος άρθρου 1.
1.3. Ότι θα συστήσουν σε όλα τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) με τα οποία συνδέονται
με οιαδήποτε άλλη -πέραν της υπαλληλικής/εργασιακής- σχέση (π.χ. εξωτερικής
συνεργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου κτλ) στο πλαίσιο της διαδικασίας
συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάθεσης, καθώς και εκτέλεσης της σύμβασης, να
απέχουν από κάθε συμπεριφορά, πράξη ή παράλειψη, η οποία παραβιάζει το νόμο, τις
γενικές αρχές που διαλαμβάνονται στο προοίμιο και στις δεσμεύσεις και δηλώσεις του
παρόντος άρθρου 1. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, τα μέρη μπορούν να
εισάγουν συμβατικούς όρους περί ευθύνης στις συμβάσεις που συνάπτουν με τα
πρόσωπα αυτά.
1.4. Ότι θα λάβουν μέτρα για την έγκαιρη διαπίστωση και άμεση άρση κάθε
κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία θα συντρέξει στο πρόσωπο
οποιουδήποτε υπαλλήλου/συνεργάτη οποιουδήποτε εκ των εδώ συμβαλλομένων, ή
οποιουδήποτε μέλους γνωμοδοτικού ή αποφασιστικού –εμπλεκόμενου στη διαδικασίαοργάνου, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ή/και της εκτέλεσης της σύμβασης,
όπως η σύγκρουση συμφερόντων προσδιορίζεται στο Νόμο για τις Δημόσιες Συμβάσεις.
1.5. Ότι θα υποστηρίξουν ενεργά τις αρμόδιες κατά νόμο διοικητικές, δικαστικές και
ανεξάρτητες αρχές, σε περίπτωση αρμοδιότητάς τους κατ’ εφαρμογή των σκοπών του
παρόντος.
1.6. Ότι η Αναθέτουσα Αρχή: α) κατά το σχεδιασμό της ως άνω διαδικασίας σύναψης
της δημόσιας σύμβασης θα λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των
διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων, β) θα αντιμετωπίσει όλους τους
προσφέροντες ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της
αμεροληψίας και της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, θα παρέχει σε όλους τις ίδιες
πληροφορίες, δεν θα γνωστοποιήσει σε κανένα πρόσωπο εμπιστευτικές πληροφορίες
μέσω των οποίων θα μπορούσε κάποιος προσφέρων να αποκτήσει οιασδήποτε μορφής
ή φύσης πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
και γ) θα συμπεριφέρεται και θα ενεργεί τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας, της
αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας
των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της διαφάνειας.
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1.7. Ότι θα λάβουν κάθε δυνατό μέτρο ώστε οι προσφέροντες να μην συμμετέχουν σε
συμπαιγνία,
συντονισμένη δράση ή οιασδήποτε μορφής έμμεση σύμπραξη ή
συνεργασία με άλλους προσφέροντες, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση, για τους ίδιους
ή οποιονδήποτε τρίτο, της ανάθεσης σε αυτούς της σύμβασης ή στον προσπορισμό
έμμεσου ή άμεσου οφέλους από την ανάθεση της σύμβασης σε τρίτο.
1.8. Ότι η Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και κανένα από τα συνδεόμενα με οποιαδήποτε
σχέση (υπαλληλική, συνεργασίας, υπηρεσιών) με αυτήν πρόσωπα δεν θα λάβει
οποιοδήποτε όφελος, πρόσφορο να επηρεάσει τη συμπεριφορά της/του κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε από τους προσφέροντες είτε από συνδεδεμένα
με αυτούς τρίτα πρόσωπα είτε από οποιονδήποτε εν γένει τρίτο.
1.9. Ότι θα λάβουν κάθε δυνατό μέτρο ώστε οι προσφέροντες, καθώς και κανένα από
τα συνδεόμενα με οποιαδήποτε σχέση (υπαλληλική, συνεργασίας, υπηρεσιών) με
αυτούς πρόσωπα δεν θα προσφέρει σε κανέναν ούτε θα λάβει από άλλους
προσφέροντες είτε από συνδεδεμένα με αυτούς τρίτα πρόσωπα είτε από οποιονδήποτε
εν γένει τρίτο, οποιοδήποτε όφελος, πρόσφορο να επηρεάσει τη συμπεριφορά του κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, ούτε θα λάβει οποιοδήποτε τέτοιο από άλλο
πρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
2.1.
Προς το σκοπό ενίσχυσης της παρακολούθησης και αξιολόγησης της
συμμόρφωσης προς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων,
τις γενικές αρχές και τους σκοπούς των διεθνών συμβάσεων που αναφέρονται στο
Προοίμιο του παρόντος και τις συμφωνούμενες με το παρόν δεσμεύσεις, δηλώσεις και
υποχρεώσεις των αφετέρου συμβαλλόμενων μερών, οι αφετέρου συμβαλλόμενοι
ορίζουν με το παρόν, αναγνωρίζουν και συναποδέχονται το αφενός συμβαλλόμενο
«Διεθνή Διαφάνεια – Ελλάς» ως «Ανεξάρτητο Παρατηρητή» (εφεξής «Ανεξάρτητος
Παρατηρητής» ή «Παρατηρητής»).
2.2.
Ο Παρατηρητής θα παρακολουθήσει ολόκληρη τη διαδικασία διεξαγωγής του
Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σύμβασης κατασκευής του Έργου, θα αξιολογεί,
διατυπώνει γνώμη και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί της συμμόρφωσης των
αφετέρου συμβαλλομένων προς ή την τυχόν παραβίαση εκ μέρους τους του ως άνω
θεσμικού πλαισίου και γενικών αρχών και θα συντάσσει εκθέσεις επί των
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και αξιολόγησής του, τις οποίες θα δημοσιοποιεί.
2.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, οι αφετέρου συμβαλλόμενοι
δεσμεύονται να υποστηρίξουν πλήρως τον Παρατηρητή εν σχέσει προς την εκτέλεση
των με το παρόν συμφωνούμενων αρμοδιοτήτων του και ιδίως να τηρήσουν τις δικές
τους κατωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις, να του παρέχουν πρόσβαση στα
απαιτούμενα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες, να τον διευκολύνουν στο έργο του
ανταποκρινόμενοι στα έγγραφα αιτήματα και ερωτήματά του, να λαμβάνουν υπόψη τις
παρατηρήσεις και συστάσεις του και να τον ενημερώνουν εγγράφως για την αποδοχή ή
την απόρριψή τους, αιτιολογημένα.
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ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σκοπών του παρόντος, ο Παρατηρητής θα
έχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις εξής αρμοδιότητες:
3.1.
Να παρακολουθεί όλα τα στάδια και διαδικασίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού,
από το προπαρασκευαστικό στάδιο της προετοιμασίας της σχετικής προκήρυξης μέχρι
την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του, καθώς και υλοποίησης της σύμβασης
κατασκευής του Έργου, η οποία θα καταρτισθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
προσφέροντος στον οποίο θα κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, από
την υπογραφή μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσής της.
3.2. Να αξιολογεί τη συμμόρφωση των αφετέρου συμβαλλομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια
του παρόντος, προς τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας, τις γενικές αρχές που
διαλαμβάνονται στο Προοίμιο, τις δηλώσεις και εγγυήσεις του άρθρου 1, καθώς και τις
υποχρεώσεις συνεργασίας με τον Παρατηρητή κατά τους όρους του παρόντος.
3.3. Να προβαίνει σε διατύπωση απλής γνώμης και μη δεσμευτικών προτάσεων για την
αποτελεσματικότερη, κατά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την εκτέλεση της
σύμβασης, πρόληψη και αποκατάσταση, ενδεχόμενων κατά την ελεύθερη κρίση του,
παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου, του υγιούς ανταγωνισμού, των γενικών αρχών
και των σκοπών του παρόντος, καθώς και τη διακοπή τυχόν δραστηριοτήτων και
ενεργειών που, επίσης κατά την ελεύθερη κρίση του, έρχονται ή είναι ενδεχόμενο να
έλθουν σε αντίθεση με τους κανόνες αποδεκτής και νόμιμης συμπεριφοράς και θεμιτού
ανταγωνισμού.
3.4. Να αξιολογεί την ανταπόκριση των αφετέρου συμβαλλόμενων μερών στις ανωτέρω
γνώμες και συστάσεις του, καθώς και στα απευθυνόμενα σε αυτούς έγγραφα
ερωτήματα.
3.5. Να επικοινωνεί και να συζητά τυχόν ευρήματα κατά την εκπόνηση των
αρμοδιοτήτων του με τους αφετέρου συμβαλλόμενους.
3.6. Να συντάσσει εκθέσεις με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του λαμβάνοντας
υπόψη τις απόψεις των αφετέρου συμβαλλομένων και να τις δημοσιοποιεί, κατά τα
οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 4.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
4.1. Τα αποτελέσματα των ως άνω αξιολογήσεων στις οποίες θα προβαίνει ο
Παρατηρητής σε εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει με το παρόν, θα
αποτυπώνονται σε εκθέσεις, τις οποίες αυτός θα καταρτίζει περιοδικά. Ο Παρατηρητής
αναλαμβάνει με το παρόν να συντάξει τουλάχιστον α) μία έκθεση μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, β) μία έκθεση ανά
εξάμηνο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του ανατεθησόμενου Έργου και γ) μία έκθεση
μετά την οριστική παραλαβή του Έργου και την ολοκλήρωση της εκτέλεσής του,
επιφυλασσομένου ρητά του δικαιώματός του να συντάσσει και ενδιάμεσες εκθέσεις,
οποτεδήποτε κρίνει εκείνος σκόπιμο, κατά την απόλυτη κρίση του.
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4.2. Η τελική έκθεση την οποία θα συντάξει ο Παρατηρητής θα περιλαμβάνει συνοπτικά
τις πληροφορίες από τις προηγούμενες εκθέσεις, καθώς και την συνολική αξιολόγησή
του περί της διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης
συμφώνως προς τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τις γενικές αρχές των διεθνών
συμβάσεων και τους κανόνες του παρόντος ΣΑ.
4.3. Οι εκθέσεις του Παρατηρητή θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Ο
Παρατηρητής θα δικαιούται επίσης να δημοσιεύει αυτές είτε εν όλω είτε εν περιλήψει
είτε με αναφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο τους, στις ετήσιες εκθέσεις των
πεπραγμένων του, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο, κατά την κρίση του, έντυπο ή μέσο
και πάντοτε υπό τον όρο τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών
δεδομένων.
ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
Για την εκτέλεση του έργου του Παρατηρητή και την εκπλήρωση των σκοπών του
παρόντος, οι αφετέρου συμβαλλόμενοι με το παρόν ρητώς αναγνωρίζουν, συναινούν,
αποδέχονται και παραχωρούν από τώρα στον Παρατηρητή τα κάτωθι δικαιώματα και
δυνατότητες:
5.1. Να έχει πρόσβαση, προς το σκοπό επισκόπησης και αξιολόγησης, στο σύνολο των
στοιχείων και εγγράφων που συντάσσονται, υποβάλλονται και ανταλλάσσονται μεταξύ
των εμπλεκομένων στο Διαγωνισμό και στο Έργο μερών τόσο κατά τη διενέργεια του
Διαγωνισμού όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου
και ιδίως α) στο σύνολο των εγγράφων και στοιχείων τα οποία αναρτώνται,
διακινούνται και υποβάλλονται από όλα τα εμπλεκόμενα στο Διαγωνισμό μέρη
(Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικούς φορείς, προσφέροντες, γνωμοδοτικά όργανα κλπ.)
στο Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω του οποίου
διενεργείται ηλεκτρονικά ο Διαγωνισμός, καθώς και β) στο σύνολο των εγγράφων και
στοιχείων που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Έργο σε οποιοδήποτε στάδιο
υλοποίησής του (από την προετοιμασία του διαγωνισμού έως την ολοκλήρωση της
εκτέλεσης της ανατεθησόμενης σύμβασης), τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή της
Αναθέτουσας Αρχής, των προσφερόντων και τρίτων με τους οποίους έχουν συμβληθεί
οι συμβαλλόμενοι στο παρόν προσφέροντες. Ειδικά για τη συμμόρφωση των τρίτωναντισυμβαλλομένων των προσφερόντων προς την υποχρέωση παροχής πρόσβασης
στον Παρατηρητή, οι εδώ συμβαλλόμενοι προσφέροντες δεσμεύονται ρητά με το
παρόν. Διευκρινίζεται ότι το με το παρόν συμφωνούμενο δικαίωμα πρόσβασης του
Παρατηρητή σε όλα τα στοιχεία του Διαγωνισμού και της σύμβασης, περιλαμβάνει και
το δικαίωμά του να παρευρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη
διενέργεια του Διαγωνισμού, προκειμένου να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις
ηλεκτρονικές διαδικασίες διεξαγωγής του -από τους πιστοποιημένους προς τούτο
χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής- μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ενιαίου
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα
κατωτέρω στον όρο 7.9.
5.2. Να απευθύνει έγγραφα ερωτήματα στην Αναθέτουσα Αρχή και τους
συμβαλλόμενους στο παρόν προσφέροντες επί ζητημάτων που κατά την κρίση του
χρήζουν διευκρινίσεων/διερεύνησης στο πλαίσιο του παρόντος.
7

5.3. Να παρίσταται δια των εξουσιοδοτημένων προς τούτο συνεργατών του, τα
στοιχεία των οποίων θα γνωστοποιήσει εγγράφως στους εδώ συμβαλλομένους, σε
συνεδριάσεις,
συναντήσεις
ή/και
κατά
τη
διενέργεια
συγκεκριμένων
ελέγχων/αξιολογήσεων, στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή/και της εκτέλεσης του Έργου.
5.4. Να παρακολουθεί την υλοποίηση του Έργου, μετά την κατάρτιση της σχετικής
σύμβασης, με επιτόπια παρουσία του στους χώρους των εργασιών.
5.5. Να τηρεί πρακτικά για τους ελέγχους που θα πραγματοποιεί.
5.6. Να διατυπώνει γνώμη και να προτείνει την υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων και
εσωτερικών διαδικασιών από την Αναθέτουσα Αρχή και τους προσφέροντες για την
διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων.
5.7. Να παρέχει ενημέρωση επί της δυνατότητας, σκοπιμότητας ή/και αναγκαιότητας
προσφυγής στους αρμόδιους κατά νόμο φορείς και αρχές, στις περιπτώσεις εκείνες
κατά τις οποίες πιθανολογεί, κατά την ελεύθερη κρίση του, την τέλεση ενός αδικήματος.
5.8. Να αξιολογεί όλες τις πληροφορίες που τίθενται υπ’ όψιν του, καθώς και την
ανταπόκριση ή μη των συμβαλλομένων προς τους οποίους απευθύνονται οι γνώμες, οι
συστάσεις και τα έγγραφα ερωτήματά του και να συντάσσει εκθέσεις επ’ αυτών.
5.9. Να δέχεται επικοινωνία με τρίτα μέρη, μέσω της υποβολής εκ μέρους τους,
ηλεκτρονικά, σχετικής φόρμας που θα ευρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του
Παρατηρητή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΡΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΕΓΓΡΑΦΟ
ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
6.1. Ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται από όλους τους εδώ συμβαλλόμενους, ότι
για την αποτελεσματική υλοποίηση του παρόντος, ο Παρατηρητής θα έχει πλήρη
πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων και στοιχείων που συντάσσονται, υποβάλλονται
και διακινούνται σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού και της εκτέλεσης της σύμβασης,
όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5.1. του παρόντος, καθώς και ότι, επιπλέον, έχει
δικαίωμα να λαμβάνει γνώση, να επισκοπεί και να ζητά από τους αφετέρου
συμβαλλόμενους πρόσβαση και σε οποιοδήποτε τυχόν άλλο έγγραφο ή στοιχείο είναι,
κατά την απόλυτη κρίση του, απαραίτητο για την σκοπούμενη με το παρόν
παρακολούθηση της διαδικασίας και ολοκλήρωση της αξιολόγησής του. Για το λόγο
αυτό, οι εδώ συμβαλλόμενοι ρητώς αναγνωρίζουν ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στα αμέσως επόμενα άρθρα, απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά. Ο Παρατηρητής θα δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα από όλα τα
έγγραφα που κρίνει σκόπιμα και απαραίτητα για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του,
ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν
μπορεί να του χορηγηθεί αντίγραφο από κάποιο έγγραφο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται
η πρόσβασή του σε αυτό, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσικό τρόπο (π.χ. στα γραφεία του
συμβαλλομένου που το έχει στην κατοχή του ή στον οποίο αφορά), για όσο χρόνο κρίνει
ο ίδιος απαραίτητο για την επισκόπηση, εξέταση και αξιολόγησή του.
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6.2. Ο Παρατηρητής θα υποβάλλει, εγγράφως προς όλους τους αφετέρου
συμβαλλόμενους, αιτήματα για την παροχή εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών,
καθώς και ερωτήσεις επί ζητημάτων που κατά την κρίση του χρήζουν διευκρίνισης. Στα
αιτήματα παροχής πρόσβασης και στα ερωτήματά του αυτά, οι αφετέρου
συμβαλλόμενοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται και απαντούν αιτιολογημένα,
αντιστοίχως, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους εκ
μέρους του Παρατηρητή.
6.3. Ρητώς συμφωνείται ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του Παρατηρητή, καθώς και
τυχόν μη απάντηση σε αυτές εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή οποιουδήποτε εδώ
συμβαλλόμενου προσφέροντα, θα εκτιμώνται ελεύθερα από τον Παρατηρητή, θα
αξιολογούνται από αυτόν και το πόρισμα της αξιολόγησης αυτής θα διαλαμβάνεται στις
συνταχθησόμενες εκθέσεις του κατά το άρθρο 4.
6.4. Ο Παρατηρητής έχει δικαίωμα να εκτιμά ελεύθερα, με βάση τις γνώσεις, την
εμπειρία και την ελεύθερη –απόλυτα- κρίση του, τις πληροφορίες που τίθενται υπ’ όψιν
του στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος.
6.5. Ρητώς συμφωνείται ότι ο Παρατηρητής διατυπώνει μόνο απλές γνώμες, προτάσεις
και κρίσεις, οι οποίες δεν δεσμεύουν οιονδήποτε εκ των αφετέρου συμβαλλομένων και
σε καμία περίπτωση δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή άλλη συνέπεια
από την εκ μέρους οιουδήποτε αφετέρου συμβαλλομένου χρήση των γνωμών,
προτάσεων ή κρίσεων αυτών ή των τυχόν συνταχθησόμενων από τον Παρατηρητή
εκθέσεων, ρητώς δε παραιτούνται οι εδώ συμβαλλόμενοι από οποιαδήποτε τυχόν
τέτοια αξίωσή τους έναντι του Παρατηρητή.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση
να παράσχει στον Παρατηρητή πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων και
στοιχείων που καταρτίζονται, υποβάλλονται και διακινούνται, είτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ είτε
με φυσικό τρόπο, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο πλαίσιο του Διαγωνισμού
(Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικούς φορείς, προσφέροντες, γνωμοδοτικά όργανα κλπ.),
τόσο κατά τη διενέργειά του όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ανεξάρτητα από
το εάν οιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος (π.χ. οικονομικός φορέας-προσφέρων) δεν
συμβάλλεται στο παρόν. Αναλαμβάνει δε με το παρόν και (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά):
7.1. Να υποβάλει στον Παρατηρητή κατάσταση με τα στοιχεία του συνόλου των
φυσικών και τυχόν νομικών προσώπων (π.χ. εξωτερικών συνεργατών – τεχνικών
συμβούλων) και των εκπροσώπων και υπαλλήλων τους, τα οποία συμμετέχουν ή έχουν
συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στο προπαρασκευαστικό στάδιο (προετοιμασία) της
διαδικασίας του Διαγωνισμού. Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνει και για κάθε στάδιο
του Διαγωνισμού, έως και την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης που θα
ανατεθεί και υπογραφεί με τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασης αυτής, θα
γνωστοποιείται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή στον Παρατηρητή εντός πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την αντικατάσταση ενός προσώπου ή την προσθήκη
νέου/νέων.
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7.2. Να υποβάλει εγγράφως στον Παρατηρητή τα στοιχεία της σύνθεσης (φυσικών
προσώπων-μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και εκπροσώπων) όλων
των αρμοδίων γνωμοδοτικών και αποφασιστικών οργάνων (π.χ. Επιτροπής
Διαγωνισμού, Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας) υφισταμένων ή που θα
συγκροτηθούν και θα αναλάβουν αρμοδιότητες σε κάθε στάδιο διεξαγωγής του
Διαγωνισμού και εκτέλεσης του ανατεθησόμενου Έργου, και να παράσχει πληροφορίες
εν σχέσει προς το βιογραφικό σημείωμα και την επαγγελματική δραστηριότητα
οποιουδήποτε συγκεκριμένου μέλους αυτών, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του
Παρατηρητή.
7.3. Να υποβάλει εγγράφως στον Παρατηρητή τις προβλεπόμενες -στο νόμο, στον
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και στις σχετικές εγκυκλίους- υπεύθυνες δηλώσεις τις
οποίες θα υποβάλουν τα μέλη των ανωτέρω οργάνων περί της τυχόν συνδρομής στο
πρόσωπό τους των προβλεπομένων κατά νόμο περιπτώσεων Σύγκρουσης
Συμφερόντων.
7.4. Να δηλώνει εγγράφως στον Παρατηρητή οιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων την οποία διαπίστωσε είτε μετά την υποβολή σχετικής δήλωσης από
πρόσωπο στο οποίο συντρέχει η κατάσταση αυτή, είτε μετά την υποβολή αιτήματος
εξαίρεσης κάποιου προσώπου για αυτήν την αιτία, είτε μετά τη διενέργεια εσωτερικού
ελέγχου, καθώς και τις διαδικασίες που ακολούθησε για την άρση και θεραπεία της
τυχόν κατάστασης αυτής.
7.5. Να υποβάλει στον Παρατηρητή, κατόπιν αιτήματός του, λίστα των
προγραμματισμένων και των πραγματοποιηθεισών δαπανών που πρόκειται να
καταβληθούν ή/και καταβλήθηκαν στους εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) με τους οποίους συμβλήθηκε για οποιοδήποτε λόγο αναγόμενο στο
Διαγωνισμό (ακόμα και την προετοιμασία του) και στο Έργο.
7.6. Εφόσον, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 Ν. 4412/2016, η
Αναθέτουσα Αρχή συγκροτήσει και τηρεί τον εκεί περιγραφόμενο «Φάκελο Δημόσιας
Σύμβασης» είτε μέσω της τεχνικής της υπηρεσίας ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας κατά
τον εσωτερικό της κανονισμό υπηρεσίας είτε μέσω άλλης αρμόδιας κατά νόμο
διοικητικής Αρχής, αυτή αναλαμβάνει με το παρόν την υποχρέωση να παρέχει στον
Παρατηρητή ακώλυτη πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο του ως άνω Φακέλου και
των προβλεπόμενων κατά νόμο Υποφακέλων αυτού. Την πρόσβαση αυτή του
Παρατηρητή στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση η
Αναθέτουσα Αρχή να διασφαλίσει και παράσχει ακόμη και στην περίπτωση κατά την
οποία ορισμένα έγγραφα ή τυχόν και ολόκληρος ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης αυτός,
τηρούνται ή ευρίσκονται στην κατοχή ή/και στο ηλεκτρονικό σύστημα οιασδήποτε
άλλης διοικητικής αρχής, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.
7.7. Σε κάθε περίπτωση, να παρέχει στον Παρατηρητή πρόσβαση α) στον πλήρη φάκελο
των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα, στον οποίο θα
περιλαμβάνεται η πλήρης αιτιολογία κάθε απόφασης, οι σχετικές εισηγήσεις των
γνωμοδοτικών επιτροπών, καθώς και κάθε τυχόν γνωμοδότηση ή έγγραφο
οποιουδήποτε άλλου κατά νόμο αρμόδιου οργάνου από το οποίο ζητήθηκε η υποβολή
της, όπως π.χ. της οικονομικής ή της νομικής υπηρεσίας, εφόσον αφορούν την λήψη
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απόφασης επί ζητήματος που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την υλοποίηση του
Έργου, β) στα πρακτικά των Συνεδριάσεων όλων των εμπλεκομένων -στη διαδικασία
του Διαγωνισμού και της εκτέλεσης του Έργου- οργάνων, όπως ενδεικτικά των
Επιτροπών Διαγωνισμού, Ενστάσεων και Παρακολούθησης του Έργου (π.χ.
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Προϊσταμένης Αρχής), τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν
οπωσδήποτε και τις απόψεις τυχόν διαφωνούντων-μειοψηφούντων μελών, γ) στις
προσφορές (και στα δικαιολογητικά ή/και τα συμπληρωματικά έγγραφα) που θα έχουν
υποβληθεί από τους προσφέροντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανεξάρτητα από το
εάν αυτοί συμβάλλονται στο παρόν, δ) στην αλληλογραφία και τα έγγραφα που
διακινούνται μεταξύ αυτής και των προσφερόντων, συμπεριλαμβανομένου του
αναδόχου στον οποίον θα κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθ’ όλη
τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού και εκτέλεσης του Έργου, καθώς και ε) στο
ηλεκτρονικό αρχείο όλων των σχετικών με την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης
εγγράφων, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει με το παρόν την υποχρέωση να
τηρεί. Προς το σκοπό ευχερέστερης αναζήτησης των εκάστοτε αιτούμενων εγγράφων
και ταχύτερης ενημέρωσης του Παρατηρητή χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής, η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει επιπλέον με το παρόν να τηρεί
κατάσταση/λίστα με τα στοιχεία των ανωτέρω εγγράφων (αλληλογραφίας και
περιεχομένου ηλεκτρονικού αρχείου), την οποία θα κοινοποιεί στον Παρατηρητή
περιοδικά.
7.8. Να διασφαλίσει την πρόσβαση του Παρατηρητή σε όλα τα έγγραφα
(αλληλογραφία, εισηγήσεις, αποφάσεις, πρωτόκολλο), πληροφορίες και στοιχεία
εκείνα, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της υπαγόμενης απευθείας στην
Περιφερειάρχη Αττικής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αττικής,
σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4314/2014 και 3614/2007 και τα οποία
εκδίδονται, τηρούνται ή/και υποβάλλονται από την Υπηρεσία Αυτή, είτε στην
Αναθέτουσα Αρχή είτε σε οποιοδήποτε άλλο καθ’ ύλην αρμόδιο κατά νόμο όργανο ή
Αρχή (π.χ. Αρχή Πιστοποίησης, Ελέγχου κτλ.), στο πλαίσιο διεξαγωγής του ανωτέρω
Διαγωνισμού και εκτέλεσης του ανατεθησόμενου δυνάμει αυτού Έργου, ακόμη και μετά
το πέρας της υλοποίησης του Έργου εκ μέρους του αναδόχου.
7.9.
Ρητώς συμφωνείται ότι εφόσον ο Διαγωνισμός διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω
της ηλεκτρονικής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2012 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσες ή εκδοθησόμενες κανονιστικές πράξεις, η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει
την υποχρέωση να διασφαλίσει στον Παρατηρητή πρόσβαση στο σύνολο των
στοιχείων του Διαγωνισμού που θα υποβάλλονται, γνωστοποιούνται ή/και
διακινούνται μέσω αυτού, όπως ενδεικτικά επιτρέποντας επιτόπια παρουσία του
Ανεξάρτητου Παρατηρητή στην Αναθέτουσα Αρχή προς παρακολούθηση εκ μέρους του
των ηλεκτρονικών διαδικασιών τόσο κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού
από τους πιστοποιημένους προς τούτο χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής όσο και μετά
από αυτήν, σε χρόνο που θα συμφωνείται μεταξύ του Παρατηρητή και της
Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου η τελευταία να επιδείξει στον Παρατηρητή το
περιεχόμενο που θα περιλαμβάνεται στο υποσύστημα του Διαγωνισμού. Το σύνολο
των εγγράφων αυτών, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο υποσύστημα του
Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να κοινοποιεί στο σύνολό τους, στον
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Παρατηρητή, μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου ή μετά από αίτημα του Παρατηρητή,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με όποιον άλλο τρόπο συμφωνηθεί μεταξύ της
Αναθέτουσας και του Παρατηρητή ως τεχνικά προσφορότερος για το σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Αντιστοίχως, με βάση τα παραπάνω, οι εδώ συμβαλλόμενοι προσφέροντες
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιεί στον
Παρατηρητή το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων που αυτοί υποβάλλουν στην
Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού (είτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ είτε σε φυσική
μορφή) και αναλαμβάνουν επιπλέον με το παρόν ιδίως (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά):
8.1. Να παρέχουν και οι ίδιοι στον Παρατηρητή, μετά το άνοιγμα των προσφορών και
σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού, πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο αφορά στη
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όπως στο περιεχόμενο της υποβληθείσας προσφοράς
τους, στην αιτιολόγηση της τυχόν ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς τους, στα έγγραφα
που διακινούν στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους με την Αναθέτουσα Αρχή κλπ.
8.2. Να υποβάλουν στον Παρατηρητή, κατόπιν αιτήματός του, πλήρη κατάσταση με τα
στοιχεία των εξωτερικών συνεργατών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που
χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας συμμετοχής τους, της διαδικασίας
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης και της εκτέλεσής της.
8.3. Να υποβάλουν στον Παρατηρητή, κατόπιν αιτήματός του, τα στοιχεία των
υπεργολάβων τους και εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα συνδεόμενα με αυτά
καθ’ οιαδήποτε σχέση (υπαλληλική, ανεξάρτητων υπηρεσιών) φυσικά πρόσωπα που θα
εμπλακούν άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι αυτών
(των προσφερόντων) για την υλοποίηση του Έργου.
8.4. Να υποβάλουν στον Παρατηρητή κατάσταση με τα στοιχεία της Ομάδας που θα
υλοποιήσει το Έργο, καθώς και κάθε αλλαγή (αντικατάσταση ή προσθήκη) οιουδήποτε
μέλους της Ομάδας Έργου αυτής.
ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την υπογραφή της
σύμβασης, οι εδώ συμβαλλόμενοι, επιπλέον των ανωτέρω υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που θα εξακολουθούν να συντρέχουν, συμφωνούν επιπλέον τα εξής:
9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Παρατηρητή πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των τυχόν
τροποποιήσεων αυτής. Ο εδώ συμβαλλόμενος προσφέρων στον οποίο θα
κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και θα καταστεί ανάδοχος του
Έργου αναγνωρίζει και συναινεί από τώρα στη γνωστοποίηση αυτή προς τον
Παρατηρητή όλων των ανωτέρω συμβατικών εγγράφων.
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9.2. Ο Παρατηρητής θα έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τις κατασκευαστικές
εργασίες και την εν γένει πορεία υλοποίησης του Έργου, με επιτόπια παρουσία του
στους χώρους των εργασιών.
9.3. Ο Παρατηρητής θα έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συναντήσεις μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Προς το σκοπό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή,
επιπλέον του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του Έργου που τυχόν θα αποτελεί
παράρτημα της ήδη γνωστοποιηθείσας σε αυτόν σύμβασης, θα υποβάλει στον
Παρατηρητή χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εκτέλεση
της σύμβασης, καθώς και λίστα των προγραμματισμένων συναντήσεων. Έκτακτες
συναντήσεις, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις των χρονοδιαγραμμάτων/
προγραμμάτων αυτών θα ανακοινώνονται στον Παρατηρητή άμεσα.
9.4. Ο Παρατηρητής θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην αλληλογραφία μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου στον οποίον θα κατακυρωθούν τα
αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, σύμφωνα
με τα ειδικώς οριζόμενα ως άνω στην παράγραφο 7.8., έγγραφα και στοιχεία της οποίας
(αλληλογραφίας) θα δικαιούται να ζητά και από τον συμβαλλόμενο στο παρόν
ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10.1. Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που θα τίθενται υπ’ όψιν του
Παρατηρητή κατ’ εφαρμογή των όρων του παρόντος, θα χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τους σκοπούς της αξιολόγησης των διαδικασιών διενέργειας του
Διαγωνισμού και υλοποίησης του Έργου και της συνακόλουθης σύνταξης των σχετικών
εκθέσεων που προβλέπονται στο παρόν.
10.2. Οι πληροφορίες αυτές θα αντιμετωπίζονται από τον Παρατηρητή και τους
υπαλλήλους του ή/και τους εξουσιοδοτημένους –για τους σκοπούς του παρόντοςσυνεργάτες του σε γνώση των οποίων θα περιέρχονται, ως εμπιστευτικές, ο δε
Παρατηρητής θα επιδείξει αυξημένη επιμέλεια για την προστασία τους και για την
παρεμπόδιση οποιασδήποτε πρόσβασης εκ μέρους τρίτου σε αυτές.
10.3. Ο Παρατηρητής θα μεριμνά ώστε κατά τη σύνταξη των εκθέσεών του που
προβλέπονται στο παρόν, να τηρούνται πάντοτε οι νόμιμες διατάξεις για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων.
10.4. Ειδικά σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να συμπεριλάβει στις εκθέσεις του
πληροφορίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένο/α πρόσωπο/α, ο Παρατηρητής θα
μεριμνήσει ώστε η αναφορά σε αυτό/ά να διατυπώνεται κατά τρόπο, ο οποίος θα
αποτρέπει την ταυτοποίησή του/ς. Πληροφορία που αναφέρεται σε συγκεκριμένο/α
πρόσωπο/α δύναται να συμπεριληφθεί στις εκθέσεις μόνο μετά από ρητή έγγραφη
συγκατάθεση του/ων προσώπου/ων στο/α οποίο/α αυτή αφορά.
10.5. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας θα παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη ή καθ’
οιονδήποτε τρόπο παύση της ισχύος του παρόντος και πάντως για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο (2) ετών από αυτήν.
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ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
11.1. Ο Παρατηρητής θα αναρτά στην ιστοσελίδα του τη «Λευκή Λίστα» του παρόντος
Συμφώνου.
11.2. Η «Λεύκη Λίστα» θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι:
α. Το υπό ανάθεση Έργο και τα στοιχεία του Διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η
Αναθέτουσα Αρχή.
β. Τους προσφέροντες που προσχώρησαν στο παρόν και έχουν καταστεί
συμβαλλόμενοι (καθώς και την ημερομηνία προσχώρησης εκάστου).
γ. Τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και
θα ανατεθεί το Έργο, με επισημείωση επί της προηγούμενης προσχώρησής του ή μη στο
παρόν.
δ. Τυχόν διαγραφές από τη «Λευκή Λίστα» συνοδευόμενη από αιτιολόγησή τους.
11.3. Ο Παρατηρητής θα προβαίνει σε διαγραφή των προσφερόντων από την «Λευκή
Λίστα», εφόσον οι προσφέροντες παραβιάζουν τις συμφωνούμενες στο παρόν
υποχρεώσεις τους και μετά την τήρηση της διαδικασίας προηγούμενης πρόσκλησης σε
συμμόρφωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος.
11.4. Οι προσφέροντες θα δικαιούνται σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε, να
υποβάλλουν τις αιτιολογημένες απόψεις τους επί οιουδήποτε ζητήματος επί της
«Λευκής Λίστας» στον Παρατηρητή.
11.5. Η Λευκή Λίστα θα ενημερώνεται περιοδικά από τον Παρατηρητή και θα λαμβάνει
την οριστική της μορφή, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης
των αφετέρου συμβαλλομένων στο παρόν, μετά την ολοκλήρωση του ανατεθησόμενου
Έργου ή/και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη του παρόντος.
11.6. Ρητώς συμφωνείται ότι ο Παρατηρητής θα δικαιούται να ενημερώνει τις
πληροφορίες που εμπεριέχονται στη Λευκή Λίστα και να διατηρεί αναρτημένη τη Λευκή
Λίστα καθ’ όλη τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση της
εκτέλεσης του Έργου και τη λήξη ισχύος του παρόντος, καθ’ όλη δε τη διάρκεια αυτή
αλλά και μετά τη λήξη του Έργου και του παρόντος Συμφώνου ο Ανεξάρτητος
Παρατηρητής θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να χρησιμοποιήσει τα
στοιχεία της Λευκής Λίστας, καθώς και τις πληροφορίες εν σχέσει προς τις προσθήκες
ή/και διαγραφές από αυτήν, σε οποιαδήποτε έκθεση (π.χ. πεπραγμένων) ή επικοινωνία
του (π.χ. για την προώθηση της σύναψης συμφώνων ακεραιότητας και σε άλλες
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή/και σε άλλους τομείς), τηρώντας άπασες
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν και από τον Νόμο για τήρηση
εχεμύθειας και για προστασία προσωπικών δεδομένων.
ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
12.1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «παράβαση» ορίζεται α) κάθε συμπεριφορά, η
οποία μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τα κίνητρα της Αναθέτουσας Αρχής και των
υπαλλήλων/συνεργατών της, ή/και των προσφερόντων και των υπαλλήλων/
συνεργατών τους ή τρίτων που σχετίζονται άμεσα με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού
ή/και την εκτέλεση του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς που
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επιτρέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι ασυμβίβαστη με τις καλές πρακτικές, την
ηθική, τους σκοπούς και το πνεύμα του παρόντος, β) κάθε συμπεριφορά, πράξη ή
παράλειψη, η οποία συνιστά παραβίαση του νόμου, των γενικών αρχών του Προοιμίου,
του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου και των δηλώσεων και
εγγυήσεων των αφετέρου συμβαλλόμενων μερών του άρθρου 1 του παρόντος και γ) η
άρνηση ή η παρακώλυση ή η μη τήρηση των υποχρεώσεων που συμφωνούνται με το
παρόν περί της παροχής στον Παρατηρητή πρόσβασης στα στοιχεία και τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος, την
παρακολούθηση της διαδικασίας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της.
12.2. Ο Παρατηρητής θα αξιολογεί την ύπαρξη ή μη τυχόν παράβασης, κατά την
απόλυτη κρίση του.
12.3. Η αξιολόγηση για κάθε ενδεχόμενη παράβαση θα πραγματοποιείται από τον
Παρατηρητή ξεχωριστά, ad hoc, με βάση τα στοιχεία που τίθενται υπόψη του στο
πλαίσιο κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλακτική
πρακτική, τους στόχους του παρόντος και το θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές στις οποίες
βασίζεται.
12.4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Παρατηρητής, κατά τους προηγούμενους όρους,
διαπιστώσει οιασδήποτε μορφής παράβαση, ή εφόσον κρίνει ότι υφίστανται ενδείξεις
προς τούτο ή ότι έχουν πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστικές ενέργειες εκ μέρους
κάποιου συμβαλλόμενου, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παράβαση, θα
ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή ή/και τον εμπλεκόμενο προσφέροντα, κατά την
κρίση του.
12.5. Το εμπλεκόμενο στην παράβαση μέρος, θα υποβάλλει στον Παρατηρητή έγγραφο
με τις απόψεις του επί της παράβασης, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες τυχόν
προέβη για να την παύσει. Μη απάντηση εκ μέρους του εμπλεκόμενου μέρους θα
εκτιμάται ελεύθερα από τον Παρατηρητή, ο οποίος θα δικαιούται να την περιλαμβάνει
στις εκθέσεις που θα συντάσσει. Εάν η παράβαση προέρχεται από προσφέροντα και
όταν ο Παρατηρητής τη γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, αυτή θα υποχρεούται
να υποβάλει στον Παρατηρητή έγγραφο με τις ενέργειες στις οποίες προέβη και η ίδια
για να τη διαπιστώσει ή/και την παύσει. Ομοίως, μη απάντηση εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής για παράβαση προσφέροντος θα εκτιμάται ελεύθερα από τον
Παρατηρητή, ο οποίος θα δικαιούται να την περιλαμβάνει στις εκθέσεις που θα
συντάσσει.
12.6. Σε περίπτωση διαπιστωμένης παράβασης των αρχών, κανονιστικών διατάξεων
και δεσμεύσεων που αναφέρονται στο Προοίμιο και το άρθρο 1 του παρόντος ή σε
περίπτωση παραπτώματος ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προσφέρων είτε δεν
παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες που ζητά ο Παρατηρητής είτε αγνοεί τα
ερωτήματα ή/και τις συστάσεις/εισηγήσεις του Παρατηρητή, ο τελευταίος θα
δικαιούται να προβεί στη διαγραφή του προσφέροντος από τη Λευκή Λίστα του
προηγούμενου άρθρου. Σε περίπτωση κατά την οποία στις ως άνω παραβάσεις
προβαίνει η Αναθέτουσα Αρχή, εφαρμογή έχει το άρθρο 15 του παρόντος.
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12.7. Στις περιπτώσεις όπου το παράπτωμα αποτελεί επιπλέον και πειθαρχική
παράβαση, οι εδώ συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να προβούν άμεσα στη διενέργεια
εσωτερικού ελέγχου και στις προβλεπόμενες κατά νόμο διαδικασίες.
12.8. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων άρθρων, το εκάστοτε εμπλεκόμενο στην
τυχόν παράβαση μέρος, θα γνωστοποιεί στον Παρατηρητή εγγράφως τα αποτελέσματα
των ελέγχων στους οποίους προέβη, όταν αυτοί ολοκληρωθούν, ιδίως εφόσον ο
Παρατηρητής του έχει ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα/σύσταση για διενέργεια
εσωτερικού ελέγχου. Εάν το μέρος δεν προβεί σε κανέναν εσωτερικό έλεγχο, θα πρέπει
να υποβάλει στον Παρατηρητή αιτιολογημένα, τους λόγους για τους οποίους δεν
προέβη σε καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.
12.9. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε συμπεριφορά οποιουδήποτε
εμπλεκομένου στη διαδικασία του Διαγωνισμού ή της εκτέλεσης του Έργου προσώπου
συνιστά ποινικό αδίκημα ή πειθαρχική παράβαση, οι αφετέρου συμβαλλόμενοι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να το αναφέρουν στα αρμόδια κατά νόμο όργανα.
ΑΡΘΡΟ 13 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Το παρόν τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής του από τον Ανεξάρτητο
Παρατηρητή και την Αναθέτουσα Αρχή και λήγει με την ολοκλήρωση της υλοποίησης
του Έργου, υπό τον όρο ότι μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης αυτής δεν έχει λήξει
η διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms
for Safeguarding EU funds, Phase 2″, που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional
Policy), όπως αναφέρεται στην παράγραφο Γ του προοιμίου, και με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 15 κατωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ
14.1. Το παρόν είναι ανοικτό σε προσχώρηση από τους οικονομικούς φορείς –
προσφέροντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ» από την ημερομηνία υπογραφής του από τον Παρατηρητή και την
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης του έργου
στον επιλεγέντα ανάδοχο.
14.2. Με το άνοιγμα του παρόντος προς υπογραφή η Αναθέτουσα Αρχή θα το
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της και θα μεριμνήσει για την παροχή αντιγράφου του σε
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδηλώνει ενδιαφέρον για την παραλαβή των
τευχών δημοπράτησης.
14.3. Η προσχώρηση πραγματοποιείται από και με την υπογραφή, από το πρόσωπο που
είναι εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί τον προσφέροντα κατά τη διαδικασία του
Διαγωνισμού, της Δήλωσης Προσχώρησης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα του
παρόντος, και την υποβολή της ηλεκτρονικά, κατά την υποβολή της προσφοράς στο
υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ, συνοδευόμενη από τα στοιχεία του αντικλήτου και υπεύθυνου
επικοινωνίας για τους σκοπούς του παρόντος, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
14.5.
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14.4. Η υποβολή της ανωτέρω Δήλωσης Προσχώρησης περιλαμβάνει την ανεπιφύλακτη
δήλωση βούλησης του προσφέροντος να προσχωρήσει στο παρόν χωρίς επιφύλαξη, να
καταστεί συμβαλλόμενο στο παρόν μέρος και να δεσμευθεί από το σύνολο των εδώ
συμφωνούμενων όρων και υποχρεώσεων.
14.5. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να ορίσουν ένα πρόσωπο ως αντίκλητο και
υπεύθυνο για την επικοινωνία με τον Παρατηρητή, την κοινοποίηση και παραλαβή των
εγγράφων και την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων του Παρόντος.
14.6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για το Διαγωνισμό, ο
Παρατηρητής θα αναρτά στην ιστοσελίδα του στην οποία θα τηρεί τη Λευκή Λίστα του
άρθρου 11, τα στοιχεία των προσφερόντων που θα έχουν προσχωρήσει στο παρόν.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
15.1. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε εκ των αφετέρου συμβαλλομένων
στο παρόν, παραβιάζει τις εδώ συμφωνούμενες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει για την
ορθή και αποτελεσματική εκτέλεσή του και ιδίως δεν παρέχει, αρνείται ή παρακωλύει
άμεσα ή έμμεσα την πρόσβαση του Παρατηρητή στα αιτούμενα από αυτόν έγγραφα και
πληροφορίες ή/και δεν ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται ανεπαρκώς στα έγγραφα
αιτήματα και ερωτήματα του Παρατηρητή, ο Παρατηρητής θα δικαιούται να
καταγγείλει το παρόν, αφού προηγουμένως τον έχει καλέσει εγγράφως να
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του εντός συγκεκριμένης προθεσμίας την οποία θα
του τάσσει με το ίδιο ως άνω έγγραφο. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
ταχθησομένης προθεσμίας, ο Παρατηρητής θα δικαιούται να καταγγείλει το παρόν
απροθέσμως, με έγγραφη καταγγελία του, κοινοποιούμενη με οποιονδήποτε τρόπο
(επιστολή, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο πρόσωπο της παραγράφου 11.4.,
καθώς και στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία (καταγγελία) θα έχει ως συνέπεια την
άμεση λύση του παρόντος ως προς το μέρος αυτό, τη διαγραφή του από τη Λευκή Λίστα
του άρθρου 11 και τη δημοσιοποίηση, κατά την κρίση του Παρατηρητή, του λόγου
διαγραφής.
15.2. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία το παραβιάζον μέρος είναι η Αναθέτουσα
Αρχή, μετά την τήρηση της διαδικασίας προηγούμενης πρόσκλησής της σε
συμμόρφωση κατά την προηγούμενη παράγραφο, η καταγγελία του Παρατηρητή θα
έχει ως συνέπεια τη λύση του παρόντος ως προς όλους τους λοιπούς συμβαλλόμενους –
προσχωρήσαντες στο παρόν, τους οποίους ο Παρατηρητής θα ενημερώνει εγγράφως
αμέσως μετά την κοινοποίηση της καταγγελίας προς την Αναθέτουσα Αρχή και την
επέλευση των αποτελεσμάτων της.
ΑΡΘΡΟ 16 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η επικοινωνία μεταξύ των μερών θα γίνεται με έγγραφες επιστολές ή μέσω e-mail.
2. Το παρόν θα τροποποιείται μόνον εγγράφως και οι τροποποιήσεις θα υπογράφονται
από όλα τα μέρη που έχουν προσχωρήσει και είναι συμβαλλόμενα κατά το χρόνο
εκάστης τροποποίησής του.
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3. Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η ερμηνεία των όρων του θα
πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο, τις γενικές αρχές, τις δηλώσεις και εγγυήσεις
των μερών και τους στόχους που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.
4. Τυχόν διαφορές ως προς την ερμηνεία και το περιεχόμενο των όρων του παρόντος θα
επιλύονται με διαπραγματεύσεις των μερών.
Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει
ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη ως προς την ερμηνεία και το περιεχόμενο των όρων
του παρόντος να επιλύεται φιλικά. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν επιλυθεί παρά τις
προσπάθειες που θα έχουν καταβάλει καλή τη πίστει τα συμβαλλόμενα μέρη, εκάτερο
των συμβαλλόμενων μερών θα δύναται να παραπέμψει τη διαφορά σε διαμεσολάβηση
αποστέλλοντας έγγραφη Αίτηση Παραπομπής σε Διαμεσολάβηση («Αίτηση
Παραπομπής σε Διαμεσολάβηση») προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ο
διαμεσολαβητής θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και εάν τα μέρη δεν επιτύχουν
συμφωνία επί του προσώπου του διαμεσολαβητή, τότε αυτός/ή θα διοριστεί από τη
λίστα των διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εάν τα μέρη
καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς, η εν λόγω συμφωνία θα
διατυπωθεί εγγράφως και αφού υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των
μερών θα δεσμεύει τα μέρη.
Σε πίστωση των ανωτέρω, καταρτίσθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε δύο (2)
πρωτότυπα, αμφότεροι δε οι εδώ αρχικοί συμβαλλόμενοι (Αναθέτουσα Αρχή και
Παρατηρητής) θα το δημοσιεύσουν δι’ αναρτήσεώς του στην ιστοσελίδας τους, στην
οποία και θα πρέπει να ευρίσκεται αναρτημένο μέχρι τη λήξη της ισχύος του.

Για τον Παρατηρητή

Δρ. Άννα Δαμάσκου
Πρόεδρος

Ευγενία Παπαθανασοπούλου
Γενική Γραμματέας

Για την Αναθέτουσα
Αρχή

Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχης Αττικής
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