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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Μελέτη
πεδίου – Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών περιβαλλοντικού
και αρχαιολογικού/ιστορικού ενδιαφέροντος (Αρ. Παραδοτέου 4.3.1)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ταξιδιωτικές υπηρεσίες ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και
διανυκτερεύσεων στους Φούρνους Κορσεών στο πλαίσιο της πράξης «Καταδυτικές
Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη
Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ»

Αθήνα, 26/08/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
Ερεχθείου 59, 117 42, Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Κυπρούλη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
210 9239038 (εσωτ. 112)
FAX:
210 9235707
Ε-mail:
eena@culture.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για ταξιδιωτικές υπηρεσίες που
περιλαμβάνουν μετακίνηση και διαμονή της ομάδας έργου του ΑΝΔΙΚΑΤ για τις ανάγκες της έρευνας πεδίου στους
Φούρνους Κορσεών, στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.3.1 «Μελέτη πεδίου – Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη
καταδυτικών διαδρομών περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού/ιστορικού ενδιαφέροντος (Ελλάδα: Φούρνοι, Λέρος)»
της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα πρόσκληση διενεργείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016),
όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 116, 118 ,120 και σύμφωνα με:
1. Το Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων».
2. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3).
3. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Περί Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
6. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
7. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».
8. Τα άρθρα 21 και 22 Α του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).
9. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις)», όπως
ισχύει.
11. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και
Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
12. Το Π.Δ. 54/2018 (Α.103) Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης του Λογιστικού Πλαισίου της
Γενικής Κυβέρνησης
13. Την Απόφαση με αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2-2-2018
(ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ), «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
& Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
14. Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/1365505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.03.2020) «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών».

15. Την Απόφαση της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία ελήφθη την 14/9/2017 στη Μυτιλήνη για την
έγκριση της πράξης «ΑνΔιΚαΤ», καθώς και την έγκριση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την Απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας στις 26/3/2018.
16. Τη από 5/6/2018 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Προγράμματος Συνεργασίας 2014 - 2020 «INTERREG V-A
ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» μεταξύ του κύριου δικαιούχου και των δικαιούχων της πράξης «ΑνΔιΚατ»
17. Την με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/396161/283414/8806/3639/20.12.2018 Υπουργική Απόφαση
και την με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/58360/40185/1210/601/18-3-2020 Υ.Α. 1ης
τροποποίησης της ανωτέρω Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο της πράξης «Καταδυτικές
Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου
Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ» του προγράμματος συνεργασίας «INTERREG V - A
ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό έργου MIS 5031845, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
18. Την με ΑΔΑ: ΩΝΟ1465ΧΙ8-ΚΕ0 χρηματοδότηση της ΣΑΕ 114/6 για την ενταγμένη Πράξη: «ΑνΔιΚαΤ» με
κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2018ΣΕ11460000.
19. Την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/450681/317773/6425/21-08-2020 Εισήγηση της ομάδας έργου της πράξης
«Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη
Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ» του προγράμματος συνεργασίας «INTERREG V
- A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» για την πραγματοποίηση δαπανών για προμήθειες και υπηρεσίες για τις
ανάγκες της έρευνας της ομάδας έργου στους Φούρνους.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Διεύθυνση

Ερεχθείου 59, Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Τ.Κ.

117 42

Τηλέφωνο

2109230894, 2109235105, 2109239038 (εσωτ. 112, 122)

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Β. Κυπρούλη, Φ. Βλαχάκη

Τηλεομοιοτυπία (fax)

2109235707

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

eena@culture.gr

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 (WP4) του έργου «ΑνΔιΚαΤ» και ειδικότερα
του παραδοτέου: 4.3.1 «Μελέτη πεδίου – Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών
περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού/ιστορικού ενδιαφέροντος (Ελλάδα: Φούρνοι, Λέρος)» θα προβεί στην επιλογή
αναδόχου για ταξιδιωτικές υπηρεσίες (ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή) στους Φούρνους, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Συγκεκριμένα:
Α) Έξι (6) ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα (λόγω διανυκτέρευσης εν πλω) από Πειραιά προς Φούρνους
στις 4/09/2020 και έξι (6) ατομικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια Β’ ή Α’ Θέσης (αναλόγως διαθεσιμότητας) για επιστροφή
στις 20/09/2020, καθώς και εισιτήρια για δύο (2) αυτοκίνητα, ένα (1) ημιφορτηγό (μήκους 5.30μ), δύο (2) τρέιλερ
με σκάφη (μηκών 6,85μ και 5,30μ) και μία (1) μπαγκαζιέρα (μήκους περίπου 3,50μ) με καταδυτικό εξοπλισμό για τις
ίδιες ημερομηνίες. Ένα (1) ακτοπλοϊκό εισιτήριο Β’ ή Α’ Θέσης (αναλόγως διαθεσιμότητας) από Πειραιά προς
Φούρνους στις 8/09/2020 και επιστροφή στις 17/09/2020.
Β) Διαμονή σε 7 μονόκλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο χωρίς πρωινό στο λιμάνι των Φούρνων για δέκα πέντε (15)
διανυκτερεύσεις.
Η προσφορά για τη διαμονή πρέπει να υποβληθεί ανά διανυκτέρευση και να περιλαμβάνεται ο δημοτικός
τουριστικός φόρος .
Διευκρίνηση: Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με καμπίνα για τις 4/9/2020 μπορεί να
προσφερθεί η αμέσως επόμενη κατηγορία θέσης.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές αποστέλλονται έως τις 31/08/2020 ώρα 10:00, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων eena@culture.gr , αναφέροντας με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ «€», τον
αναλογούντα Φ.Π.Α., καθώς και το σύνολο του κόστους αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων
ισχύει το ολογράφως. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή
περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που την καθιστούν ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς
την προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσφέρων, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και θα ακολουθήσει πιστά τα
αναφερόμενα σε αυτήν. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.
1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την υποβολή της προσφοράς υποχρεούνται να
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
●
●

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια οικονομική αρχή (ΔΟΥ).
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου.

Επίσης, δύναται, να προσκομιστεί καταρχήν, για την έναρξη των διαδικασιών της ανάθεσης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο εδάφιο αγ. της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος. Ακολούθως θα προσκομιστεί και το προαναφερθέν ποινικό
μητρώο.
●

●
●

Πιστοποιητικό σε ισχύ που να αποδεικνύει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές
εισφορές του: α. ασφαλιστική ενημερότητα μη μισθωτών ΕΦΚΑ. β. ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι
είναι ενήμερος ως προς την ασφάλιση προσωπικού ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν απασχολεί προσωπικό.
Πιστοποιητικό σε ισχύ που να αποδεικνύει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές εισφορές
του (για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης).
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος είναι νομικό
πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.
κλπ, ανάλογα με τη νομική του μορφή). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει /ουν νόμιμα την
εταιρεία κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.
Μετά από την κατάθεση προσφορών στην Υπηρεσία θα εκδοθεί απόφαση απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το εκτιμώμενο κόστος για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες στους Φούρνους, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των
5,346.77€ (πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών ) μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ήτοι 6.630,00€ (έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %. Η πράξη
υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με την
συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με ποσοστό 85%) και
εθνικών πόρων της Ελλάδας και της Κύπρου (15%) και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 114/6 με κωδικό
πράξης (ενάριθμο) 2018ΣΕ11460000. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 63515999-2 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Για την παράδοση της προμήθειας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΕΕΑ και του αναδόχου που θα ρυθμίζει τους
ειδικότερους όρους συνεργασίας. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως
την λήξη της μετακίνησης της ομάδας εργασίας του έργου στους Φούρνους έως τις 20/09/2020, στο πλαίσιο του
Παραδοτέου 4.3.1 του Π.Ε.4 , της Πράξης Αν.Δι.Κατ. “Μελέτη πεδίου – Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη
καταδυτικών διαδρομών περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού/ιστορικού ενδιαφέροντος”.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την υπηρεσία θα είναι σύμφωνα με
την Οικονομική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. Δεν
προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος, το οποίο καταβάλλεται για το
σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα, την προσφορά του και τη
σύμβαση.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά από ποσοτικό και
ποιοτικό έλεγχο και οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας από αρμόδια επιτροπή.
Για τη συγκεκριμένη ανάθεση υπηρεσίας δεν χορηγείται προκαταβολή.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά (άρθρο 200 του ν.4412/2016):
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,
β) τιμολόγιο Αναδόχου.
Η καθαρή αξία του παραστατικού υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 4172/2013.
Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,07 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής

σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
δ) όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής ή από την αρμόδια
υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.
Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές ακολουθούν τη ροή χρηματοδοτήσεων του έργου «ΑνΔιΚαΤ» Πρόγραμμα Interreg
Ελλάδα - Κύπρος. H EEA δεν ευθύνεται για το χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών που συνδέονται κατά νόμο με τη
χρηματοδότηση της καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου.

8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.culture.gr και στο Διαύγεια.
Η Διευθύντρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
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