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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ
ΓΖΜΟ
ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ

ΔΓΡΑ: ΠΤΛΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ (28) ΚΑΗ ΑΠΟ
10/12/2018 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΖΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 235/2018
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΘΔΜΑΣΟ
Έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαηαξηηζκόο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο
γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο έξγνπ θνξησηή – εθζθαθέα

ηελ Πχιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 10ε ηνπ κελόο
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 11:30, ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα
από ηελ αξηζκ. 24054 θαη από 06.12.2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ.
Πεηξφπνπινπ Παλαγηψηε πνπ επηδφζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο – Μέιε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λφκνπ
3852/2010, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο (Πξφεδξνο), Κσλζηαληίλνο Καινγεξφπνπινο,
Μπαρνχκαο Γεψξγηνο, αξδέιεο Ησάλλεο, (Μέιε).
ΑΠΟΝΣΔ
Καλάθεο Ζιίαο (Αληηπξφεδξνο), Κνληνγφλεο Πεξηθιήο, Απνζηνιφπνπινο Κσλζηαληίλνο,
(Μέιε).
θαζψο επίζεο θαη νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο, έζησ θαη αλ λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.
Παξίζηαηαη σο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν
Γεψξγηνο Αλαζηαζφπνπινο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο αθνχ δηαπίζησζε
φηη πθίζηαηαη λφκηκε απαξηία θαζφηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο:
ηέζζεξηο (4) θαη απόληεο: ηξεηο (3), φπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Αθνινχζσο ν θ. Πξφεδξνο αλέγλσζε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
θαη θαηαξηηζκόο ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο έξγνπ
θνξησηή – εθζθαθέα».
πλερίδνληαο ν θ. Πξφεδξνο είπε φηη, έρνπκε ηελ αξηζκ. Πξση. 23818/30-11-2018
εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο γηα έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο
έξγνπ θνξησηή – εθζθαθέαΨηφιακά
σο εμήο:υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS ARVANITIS
DIMITRIOS ARVANITIS
Ημερομηνία: 2018.12.29 12:01:02 EET

ΑΔΑ: ΩΝΑΜΩ1Β-ΣΨΡ

18PROC004288351 2018-12-29

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Δπσλπκία
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Πνιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν

ΓΖΜΟ ΠΤΛΟΤ ΝΔΣΟΡΟ
ΠΛ.ΝΔΣΟΡΑ
ΠΤΛΟ
24001
27232360200-249-234
2723028279
techdept@pylos.gr
,
aggelikivon@gmail.com
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Πεηξφπνπινο Ησάλλεο, Βνληίηζνπ
Αγγειηθή
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν http://www.pylos-nestor.gr
(URL)
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Γήκνο, κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή θαη αλήθεη ζηε Γεληθή
Κπβέξλεζε (Τπνηνκέαο Ο.Σ.Α.).
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη Γεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε :
www.promitheus.gov.gr
γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη κε ην πνζφ ησλ 161.200,00 επξψ, απφ ην Π.Γ.Δ. ΤΠ.
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΑΔ 055 2017Δ05500010 θαη απφ Η.Π.

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 64-7131.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ.
1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ θάησζη:
Δλφο (1) Δθζθαθέα – Φνξησηή, προς κάλσυη αναγκών της σπηρεσίας τετνικών έργφν τοσ Δήμοσ.
Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαηαηάζζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ
δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ (CPV: 43262100-8)
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 161.200,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 %
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 130.000,00 € ΦΠΑ : €).
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηελ
κε αξ.147/2018 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Πχινπ Νεζηνξνο.
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο.
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Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
ζχκβαζεο ππφ ηε κνξθή ρσξηζηψλ ηκεκάησλ, θαζψο νη φξνη δηαθήξπμεο δελ απνθιείνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηε ζηήξημε άιισλ θνξέσλ ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ ιχζεσλ.
1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη‟
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
























ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο»,
ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟
1673) ζρεηηθά κε ηα „’Δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ηωλ κεηξώωλ ηνπ λ.3310/2005, όπωο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρωξώλ ζηηο
νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμωρώξηεο εηαηξίεο”,
ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θ αη
η δίσο η σλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Δηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά
Θέκαηα”,
ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία”,
ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
ηεο κε αξ. 117384 (Β' 3821/31.10.2017) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ « Ρπζκίζεηο Σερληθψλ δεηεκάησλ π νπ α θνξνχλ η ελ αλάζεζε η
σλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ θαη Παξνρήο Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επί κέξνπο εξγαιείσλ θαη Γηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ,
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πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
ηελ ππ‟ αξ. Α1.213/2018 (ΑΓΑ: ΦΕΦ1Χ1Β-Α3Ε) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο,
δέζκεπζεο πίζησζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο.
ηελ ππ‟ αξ. 235/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ΠΤΛΟΤ ΝΔΣΟΡΟ
πεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηαξηηζκνχ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηεο ελ
ιφγσ πξνκήζεηαο.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 31-01-2019 εκέξα Πέκπηε θαη
ψξα 15:00.
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη ηελ 06-02-2019 εκέξα Σεηάξηε θαη
ψξα 10.30 π.κ.
1.6 Γεκνζηόηεηα
Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο θαηαρσξνχληαη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΖΜΓΖ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. : http://www.promitheus.gov.gr, κε πζηεκηθφ Αξηζκφ : 68966
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :
ε δχν εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο (Θάξξνο, Διεπζεξία)
ε κία εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα (Μεζζεληαθόο Λόγνο)
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ
ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε
δηεχζπλζε (URL) :http://www.pylos-nestor.gr
Β. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007, ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 5 λ. 4270/2014
θαη 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ.
4412/2016.
1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
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γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:
- ε Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο
- ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηελ ππ΄ξ. 147/2018 Σερληθή κειέηε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο απηήο
- ην ΣΔΤΓ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ]
- νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο,
ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή,
εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ
ζπζηήκαηνο.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν νθηψ
(8) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη
αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο
έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ
αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο
δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα
ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ,
νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ
ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ
ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γιώζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
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ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο, είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην
έγγξαθν.
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ
ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα
επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε
κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά
η ελ έλλνηα η σλ άξζξσλ 4 54 η νπ Κ.Πνι.Γ. θ αη 53 η νπ Κ ψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ
νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ
πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο
είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ
πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ
ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά
η ελ έλλνηα ησλ αξζξσλ 4 54 η νπ Κ.Π.Γ. θ αη 5 3 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ
πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ
αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ
Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ
πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο
φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηεδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο
απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα
ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ
εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5)
εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα)
ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
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1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ: 2.600,00 επξψ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ
φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) ε κέξεο κεηά ηε ιήμε
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 31-08-2019,
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο,
λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί
αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ.
Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη
αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία
άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο
απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ)
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο :
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλκειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο
θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48),
ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο νξίδνληαη ,αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εοΟθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄
166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Οδεγίαο2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία η σλ ζπκάησλ η εο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ
εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ.
θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ
εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
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Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
2.2.3.3. Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά
πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί
λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν
παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα η ελ εμαθξίβσζε η εο απνπζίαο η σλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή η ελ
πιήξσζε η σλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο
παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία.
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε
κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ζηηο πεξηπηψζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ζηα ηξία
(3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.
2.2.3.5. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ
πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ
πεξηπηψζεηο.
2.2.3.6. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα
ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο.
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο
απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε
απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ
θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κ ε η α νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θ αη 9 η
νπ άξζξνπ 7 3 η νπ λ.4412/2016.
2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ
ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή
ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ.
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα δηαζέηνπλ
ηζνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2015, 2016, 2017 φπνπ ην χςνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε
έηνπο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΑ, ηεο ππφ αλάζεζε
πξνκήζεηαο πνπ ζπκκεηέρεη. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο
δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν
κέζνο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα
είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΑ, ηνπ είδνπο ή ησλ εηδψλ γηα ηα
νπνία ζπκκεηέρεη. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηζνινγηζκψλ, λα πξνζθνκηζηνχλ επηθπξσκέλα
θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ ή άιιν αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ
ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα ππνβάιεη
γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνλ αλά έηνο εηήζην (εηδηθφ) θχθιν εξγαζηψλ θαζψο θαη ηνλ
αληίζηνηρν κέζν φξν.
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα
πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ή απφζπαζκα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ ηζνινγηζκψλ ηεο
επηρείξεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη απφ ηε
λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ησλ ηξηψλ (3)
ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηξεηο
(3) δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, ηφηε κπνξεί λα ππνβάιεη ηζνδχλακα ινγηζηηθά έγγξαθα ή άιια
επίζεκα έγγξαθα ή θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ.
Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ ππνβάιιεη δήισζε πνπ αθνξά ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ
ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη έλσζε πξνζψπσλ, πξέπεη λα ππνβάιεη
ηα αλσηέξσ έγγξαθα ρσξηζηά γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή
επηηξέπεηαη ε κεξηθή θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο αξθεί απηέο λα
θαιχπηνληαη ζπλνιηθά.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο:
(Η) απαηηείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, λα έρνπλ
εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ίδησλ ε παξφκνησλ κεραλεκάησλ κε
απηφ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, ζε ΟΣΑ ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο ή ηδηψηεο.
ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα ππνβάιεη
θαηάινγν θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηδίσλ ή
παξνκνίσλ κεραλεκάησλ κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε αλαθνξά ηνπ αληηζηνίρνπ
πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε.
Οη παξαδφζεηο (εθηέιεζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο αλάζεζεο θαη
εκπξφζεζκεο) απνδεηθλχνληαη εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή, κε
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ δε ν απνδέθηεο
είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε
απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ
πψιεζεο, δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηελ θαηαθχξσζε (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο).
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ρξνληθφ
δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ θαζνξηδφκελνπ ρξνληθνχ νξίνπ, ππνβάιιεη, ηα ζρεηηθά
επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απνηειεί Έλσζε επηηξέπεηαη ε κεξηθή θάιπςε
ηεο απαίηεζεο απφ θάζε κέινο ηεο Έλσζεο, αξθεί φκσο ζπλνιηθά απηή λα θαιχπηεηαη απφ
ηελ Έλσζε.
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(ΗΗ) δειψλνπλ φηη πιεξνχλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ θξηηεξίνπ επηινγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε
δηάζεζε ηθαλψλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θ αη ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζα
επηθνξηηζζεί η ελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φηη δηαζέηεη δειαδή ηνλ
ειάρηζην αξηζκφ θαηάιιεινπ εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.
Α) Θα ππνβιεζνχλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο
ΣΔΤΓ ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Β) Θα ππνβιεζνχλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο
ΣΔΤΓ ηα νλνκαηεπψλπκα ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαζψο θαη ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο.
Γ) Θα ππνβιεζνχλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο
ΣΔΤΓ νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε δηαζεζηκφηεηα
ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εμεηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ, κε εηδηθφηεηεο φπσο κεραλνιφγνη ή
ειεθηξνιφγνη κεραληθνί, κεραλνηερλίηεο, ειεθηξνιφγνη, εθαξκνζηέο ή ειεθηξνηερλίηεο,
ειεθηξνληθνί θιπ
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα
πξνζθνκίζεη, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ αξκφδηαο αξρήο ηζρχνπζαο ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ φζν θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο-θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν
Δπηπξφζζεηα ηα παξαθάησ απνδεηθηηθά κέζα ζα ζπλνδεχνπλ ηελ σο άλσ θαηάζηαζε
πξνζσπηθνχ:
Γηα πεξηπηψζεηο εμαξηεκέλεο ζρέζε εξγαζίαο :
• Σίηινη ζπνπδψλ ή άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηερλίηεο.
• χκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Γηα πεξηπηψζεηο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ:
• χκβαζε ή δήισζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ απφ Αξκφδηα Αξρή.
• Σίηινπο ζπνπδψλ ή άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο.
• Γήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, απφ Αξκφδηα Αξρή, κε ηελ νπνία ζα
δεζκεχνληαη νη παξέρνληεο ηηο αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο φηη ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο
ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηερληθήο
ππνζηήξημεο ησλ κεραλεκάησλ.
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία νη νηθνλνκηθνί
θνξείο δειψλνπλ φηη πιεξνχλ ζχκθσλα κ ε ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ( ΗΗ), απηά απνηεινχλ
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ α/α 8 ηνπ πίλαθα θξηηεξίσλ
αλάζεζεο (βι. παξ. 2.3.1).
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα θαηάιιεια πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: ηηο ζεηξέο ISO 9001:2008.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο.
ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο
πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ
νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
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Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα
θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο
ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο
ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε
κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο
ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4,2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην
άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
(Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα, ην νπνίν
απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο
15/2016 (ΑΓΑ:ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ(www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ).
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ, ηo Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο
Γήισζεο (ΣΔΤΓ), γηα θάζε θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο, απφ θάζε έλα απφ ηα σο άλσ πξφζσπα. Ζ ππνρξέσζε ππνγξαθήο αθνξά φια
ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016, αλά πεξίπησζε.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ
ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.42.2.8).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ
νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο
εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
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εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο
(ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 .
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα
αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη
πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα
πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά
ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ
ηελ αξκφδηα αξρήηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή
φπνπ ηνέγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή,
ζηα θξάηε - κέιε ή ζ ηηο ρ ψξεο φ πνπ δ ελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε
δήισζε
ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ
ελψπηνλ
αξκφδηαο
δηθαζηηθήο
ή
δηνηθεηηθήο
αξρήο,ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο
νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ
άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε
πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη
απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη
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ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπαπαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ
Ακπληηθνχ Τιηθνχ
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ
2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο I
ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο II ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ζηα
θξηηήξηα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη ζέζεη ε αλαζέηνπζα αξρή ζην
άξζξν 2.2.6.
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 (φπσο
αλαζεσξήζεθε θαη ηζρχεη) πνπ λα αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία πψιεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
(επηζθεπήο, ζπληήξεζεο) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ
εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ η ν Δ
ζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α .Δ. ( Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation) θαη
κέινο ηεο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (Μ.L.A.)
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά
κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζ ε πεξίπησζε Α .Δ., θ ιπ.,
αλάινγα κ ε η ε λ νκηθή κνξθή η νπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ η α αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ,
ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο
έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ
νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο,
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα
πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή
ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε
ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο
ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν
επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη
απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο ηνπο.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ.
4412/2016.
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ
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ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη
θξηηεξίσλ:
Α/Α

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 100-110)

ΤΝΣΔΛΔΣΖ
ΒΑΡΤΣΖΣΑ (%)

1

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά κεραλήκαηνο, ηχπνο, δηαζηάζεηο θ.α.

10

2

Ηζρχο θαη Ρνπή ηξέςεο Κηλεηήξα, Δθπνκπή θαπζαεξίσλ

5

3

Τδξαπιηθφ ζχζηεκα

10

4

χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο, θχιηζεο, δηεχζπλζεο, πέδεζεο

10

5

χζηεκα θφξησζεο / χζηεκα εθζθαθήο

10

6

Κακπίλα θαη ινηπά ζηνηρεία

10

7

Αμηνπηζηία θαη δηαγσγή πξνκεζεπηή ζηελ Διιεληθή αγνξά

5

8

Δπάξθεηα θαη εμεηδίθεπζε πξνζσπηθνχ

10

9

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο

10

10

πληήξεζε, Αληαιιαθηηθά

10

11

Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο

5

12

Έληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα,

5

ύλνιν

100

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ
Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε
πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη
ηνπο 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Κάζε
θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο
ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ.
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :
U = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2 +……+ ζλ*Κλ
Κξηηήξηα
κε
βαζκνινγία
κηθξφηεξε
απφ
100
βαζκνχο
(ήηνη
πνπ
δελ
θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο)
επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ
κηθξφηεξν ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην
Λ είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί.
Λ

=

Πξνζθεξζείζα ηηκή
Σειηθή βαζκνινγία ηερληθήο
πξνζθνξάο
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε
θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ
έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε
ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37
θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 117384 (ΦΔΚ 3821/Β/31-10-2017) «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ
δεηεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ηωλ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ έξγωλ, κειεηώλ θαη
παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε ρξήζε ηωλ επηκέξνπο
εξγαιείωλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ
(Ε..Η.ΔΗ..)».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα
δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ
έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖΓηαδηθηπαθή πχιεwww.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ
άξζξνπ 5 ηεο Τ.Α. 117384 (ΦΔΚ 3821/Β/31-10-2017).
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή
αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ
νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή
πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16
. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ
χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο
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ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά
ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα
ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη
ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή
ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν
ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπηωζε ην ζύζηεκα
παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξωλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν
pdf]
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ
ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα
απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα
απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο
πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ.
4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ
θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο
Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ.
4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε
ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε
εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη
ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη
αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο
(Παξάξηεκα VI),
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο
2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ
γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Παξάξηεκα κε ηίηιν “Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο”
ηεο Γηαθήξπμεο,
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη
πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ
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νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα..
Μαδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη θαη ην θχιιν ζπκκφξθσζεο, ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην
αλάζεζεο, πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο – ηηκήο θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππν)θάθειν
«Οηθνλνκηθή πξνζθνξά».
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκπιεξψλεη ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf ην
νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα (ηεκάρην γηα ηα πξνο
πξνκήζεηα πιηθά).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε
ηνπ πιηθνχ ζηνλ η φπν θ αη κ ε η νλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3%
θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α.
επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη.
Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή
πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε
πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε
ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα
δηάζηεκα 6 κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν
απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ
παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ
παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί
θνξείο.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
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α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη
πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ),
2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο
ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2(Πξφζθιεζε
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο
παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ.
4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε
θνηλά κέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε
ελψζεσλ.
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα
ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ.
4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή
Πξνζθνξά» ηελ 06-02-2019 θαη ψξα 10:30.
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ»,
θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε
επφκελν ζηάδην
απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα
δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ.
4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα
νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
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Δηδηθφηεξα :
α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ
απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή θαη
βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ,
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ,
απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα
φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη
θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο
άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.
δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο,
ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λ α ε μεγήζνπλ η ελ ηηκή ή η ν
θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά
αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ
πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ.4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή
βαζκνινγία (Λ) κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ
πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή. Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή, ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηνπ
ΔΖΓΖ.
Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
3.4. ηεο παξνχζαο.
3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή
πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74)
φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηήο.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»),
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά
πεξίπησζε απφ απηφλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
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Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο
παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ
δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ,
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη
εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο,
εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ
πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ θαηαηέζεθαλ.
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά η νλ έιεγρν η σλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φ ηη η α ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κ ε η ν Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη
απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα
κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην
Σ.Δ.Τ.Γ.,
φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηε δήισζε θαη κέρξη ηελ
εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο
Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κ ε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα
πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4.
ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
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β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο
πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ
κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία,
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λ α η νπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε
ζχκβαζε θ αη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή
παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά
ηνπ.
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (άξζξν 360 ηνπ λ.
4412/2016) ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη (α) δέθα (10)
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή (β) δεθαπέληε
(15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε
απηφλ αλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο (γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε,
πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε
πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ
ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο (άξζξν 361 ηνπ λ.
4412/2016).
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
362 λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 19 ηεο ΤΑ αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..)») κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ
ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελέλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή»
θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document
Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ
ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ.
4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο
απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο
ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή
πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ.
4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν
ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην
άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
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• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ
θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε
πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ η νπ παξεκβαίλνληνο θ αη δέρεηαη ( ελ φ ισ ή ελ κ
έξεη) ή απνξξίπηεη η ελ πξνζθπγή κ ε
απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 367 ηνπ λ. 4412/2016. Οη
ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 39/4.5.2017 –
Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ).
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ
έλδηθσλνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.
4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε
ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372
παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016,
κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ
ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά
απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη
αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο)
4.1.1. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%
επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη'
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ.
4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη
ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί
ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
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πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε
παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα
φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ
Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ
νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν
ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ
δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά
κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α)
νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο,
ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή
ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή
δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη
6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132
ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ
4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

ΑΔΑ: ΩΝΑΜΩ1Β-ΣΨΡ

18PROC004288351 2018-12-29

4.5.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :
Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
Ζ πιεξσκή η νπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζ α γίλεηαη κ ε η ελ πξνζθφκηζε η σλ λνκίκσλ π
αξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ.
4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε
ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο
βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο
ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) .
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3 %
θ αη ζ ηελ ε π‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20 %.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε
θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4 % επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα
ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ
ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.
4412/2016.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε
ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
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ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη
παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) επηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016
απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν
206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε
ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ
ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν
αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ
ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαιφγσο ζε φια ηα
κέιε ηεο έλσζεο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη
ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο
παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4.(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β‟ θαη δ‟ ηεο παξαγξάθνπ ΗΗ
ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή
πξνζθπγή.
6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ
6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. . Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα κεραλήκαηα έξγνπ ηεο ζχκβαζεο εληφο
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ήηνη εληφο ηεζζάξσλ (4) κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα επέιζεη κε ηελ
παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηε ηερληθή ππεξεζία
ηνπ Γήκνπ.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα
παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη
ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη
θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην
πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
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6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ,
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Μεηά απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο ζ ην ρ ψξν ππνδνρήο
απηνχ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ
ηνλ ππεχζπλν παξαιαβήο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην ππφ
πξνκήζεηα είδνο, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.
6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο,
πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 θαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία
παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί
κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηνλ/ηνπο
αθφινπζν/νπο ηξφπν/νπο:
Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο
Πξαθηηθή δνθηκαζία
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο
αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεηπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε
βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ
λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ
λ.4412/16.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα
δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη' έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή
πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ
Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη' έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν
κέξε.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο
κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη' έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο
παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ, ρσξίο λα
ππνινγίδεηαη ζε απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν
κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ Δπηηξνπή.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί
απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε
παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη
εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε
κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ
πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη
δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ,
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πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν.
Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ σ ο άλσ παξάγξαθν 1 θ αη η ν άξζξν 2 08 η νπ λ . 4412/2016 θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη
πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο
ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε
κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε
απηή.
6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο
ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ Μ.Δ. ηεο πξνκήζεηαο γηα
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο.
Ζ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε
εξγνζηαζηαθή εγγχεζε.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία
ησλ Μ.Δ. ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα
πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε
ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ Μ.Δ. , ν πξνκεζεπηήο κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε
ηνπ ζα πξέπεη λα ζηείιεη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ άκεζε
επηζθεπή ηνπο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ ή δηαθνξεηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βιάβεο θαη ηε
κεηαθνξά ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ εάλ απηφ απαηηείηαη.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε
ιεηηνπξγία θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,
επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ.
Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο
ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο
ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο,
ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν
κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν.
Παξαθαιώ όπσο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά
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Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο έιαβε ππφςε ηεο
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λφκνπ
3852/2010 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Απνθαζίδεη

Οκόθσλα

1)Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ
πξνκήζεηα κεραλήκαηνο έξγνπ θνξησηή – εθζθαθέα, φπσο αθξηβψο αλαθέξνληαη ζην
εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
2)Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Πχινπ – Νέζηνξνο θ. Καθαληάξε Γεκήηξην γηα ηηο πεξαηηέξσ
ελέξγεηεο.
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