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Ζξάθιεην 05 Οθησβξίνπ 2018
Αξηζκόο Πξση: 1621
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ

Ο πξόεδξνο ηεο Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνύ Ζξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ
δηαθεξύζζεη
ηε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε αληηθείκελν
«Δηήζηα ζπληήξεζε ριννηάπεηα θεληξηθνύ γεπέδνπ»
Πξνϋπνινγηζκνύ: Δπξώ 27.000,00 € (κε Φ.Π.Α. 24%),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117
β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006
γ) ηελ ππ’ αξηζ. 75/2018 απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ κε ηελ νπνία
δηαηέζεθε ε έγθξηζε πίζησζεο, απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο πξνκήζεηαο, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ,
δ) ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Λνγηζηεξίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο γηα
ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018 ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ
θαη
ε) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη
θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
δηελέξγεηαο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο.
Άξζξν 1: Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Αλαζέηνπζα αξρή: Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ
Οδόο: π. Μνπζηαθιή Παγθξήηην ζηάδην Θχξα 1 - Ηξάθιεην Κξήηεο Πεξηνρή Λίλην
Σαρ.Κσδ.: 71303
Σει.: 2810264560,568
Telefax: 2810 264 561
E-mail: pagritio@aahaeota.gr
Ηζηνζειίδα: www.aahaeota.gr
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, νδφο π. Μνπζηαθιή Παγθξήηην
ζηάδην Θχξα 1 - Ηξάθιεην Κξήηεο Πεξηνρή Λίλην, ηελ Σεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2018 ψξα 15:00,
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή
εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο
ή ζηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ
1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016
γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ε πεξηιεπηηθή πξνθήξπμε ηεο ζχκβαζεο,
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
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γ) ην ηππνπνηεκέλν 18PROC003797301
έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο
ε) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο
ζη) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ.
2. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη δελ θαηαβάιινπλ δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο. Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζην γξαθείν δηνίθεζεο
ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ζχξα 1 Παγθξήηην ηάδην θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα
ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ
ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε
δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία
κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα
θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
Σα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο κπνξνχλ λα εθηππψλνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηηο ηζηνζειίδεο
www.heraklion.gr θαη www.aahaeota.gr.
Άξζξν 3: Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ ππεξεζία κε αληηθείκελν «Δηήζηα ζπληήξεζε ριννηάπεηα θεληξηθνύ
γεπέδνπ Παγθξεηίνπ ηαδίνπ» φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.
2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη
νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ
Ν.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ
Ν.4412/2016.
Άξζξν 4: Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 27.000,00 € θαη αλαιχεηαη ζε: Καζαξή αμία:
21.774,19 € & Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α. 24%): 5.225,81 €.
Άξζξν 5: Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο - Πιεξσκή Αλαδόρνπ
1. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ θαη βαξχλεη ηνπο
θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ γηα ην 2018 (κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο).
2. Τπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο
χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνχ Ηξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ
4. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ νινθιήξσζε θάζε κήλα παξνρήο ππεξεζίαο κε ηελ πξώηε λα
θαηαβάιιεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξώηνπ κήλα ππεξεζηώλ.
Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO.
Άξζξν 6: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 7: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ –Σόπνο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 17ε
Οθησβξίνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14:00 κ.κ. κε
θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη
2

18PROC003797301
ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο,
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 2018-10-05
Γηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην
γξαθείν ζπλαληήζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, ζχξα 1 Παγθξήηην ηάδην.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε
απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη
εγγξάθσο, δχν ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο επίζεκα, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Ηξαθιείνπ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί
δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά
ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
Άξζξν 8: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε (α) κε θαηάζεζή
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ)
κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή
θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία
θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη
επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε
γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
Πξνζθνξά ηνπ …………..
γηα ηελ ππεξεζία: «Δηήζηα ζπληήξεζε ριννηάπεηα θεληξηθνύ γεπέδνπ Παγθξεηίνπ ηαδίνπ»
κε αλαζέηνπζα αξρή ηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνύ Ζξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ θαη εκεξνκελία ιήμεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ …-…-2018.
3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά
ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο
παξ. 2.
4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 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).
5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.
6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη
ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
7. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
8. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, 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.
3

18PROC003797301 2018-10-05
Άξζξν 9: Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα
αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»
(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
2. Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ην
ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.
ην ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο),
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
3. Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
4. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε
φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 10: ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
1. Η ηηκή ηεο ππεξεζίαο πνπ δεηείηαη δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα
παξνρή ηεο ππεξεζίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ.
3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ.
Άξζξν 11: Παξαιαβή πξνζθνξώλ – ηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – Καηαθύξσζε
1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ
απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη
κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ
πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη
επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη
κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο
(ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο
θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή
πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα
λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί
θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο.
β) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία
ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε
ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.
2. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο
θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,
αλά θχιιν. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα
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ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη
ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη,
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.
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 ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ,
καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
ε) Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβώο ηηκή (ηζόηηκεο), ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλό) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
3. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα,
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο
δέθα εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
16 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ,
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε
εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε
ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΑΗ ΑΔ
ΟΣΑ, γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
β) Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ
ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί
5

18PROC003797301
απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ
παξαδεθηέο πξνζθνξέο 2018-10-05
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
γ) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξoζηαζίαο θαη απφ ηηο
απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα
ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14,
θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε
νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 20 εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο.
δ) Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Άξζξν 12: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε 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 ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ
Ν. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ
θνηλνπξαμία).
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Άξζξν 13: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη
ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ
(αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/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 θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195
ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 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),
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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 Ινπλίνπ 2002, 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 26εο Οθησβξίνπ 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 Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
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 ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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
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. Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, 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.
3. Καη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2. Καη’ εμαίξεζε, φηαλ ν
απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ 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 ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2.
5. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2
θαη 4.
6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1
θαη 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. 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, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο
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θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ 2018-10-05
ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν
ηζρχεη ε απφθαζε
7. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.
8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ 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 δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ).
Άξζξν 14: Κξηηήξηα επηινγήο
Α. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 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
ππεξεζίαο. 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 Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Άξζξν 15: Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν
Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, φπσο
εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο,
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο
παξνχζαο.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ηππνπνηεκέλν έληππν
(ΣΔΤΓ) ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
Άξζξν 16: Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα)
1. Γηθαηνινγεηηθά
α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 12
θαη 13 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
ηνπ άξζξνπ 7, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (α) θαη θαηά ηελ
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (β) ηεο παξνχζαο.
β. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
γ. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο
λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
δ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά
2. Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 13
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Γηα ηελ απφδεημε ηεο
κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ηνπ άξζξνπ 13 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ (πνηληθνύ
κεηξώνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή
αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13.
β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη:
(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα,
(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά ηφζν
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο
εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ.
γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε
ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο
ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο 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 ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο
παξνχζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.
δ. ηνλ δηαγσληζµφ µπνξνχλ λα ζπµµεηέρνπλ Φπζηθά ή Ννµηθά Πξφζσπα ή Δλψζεηο ή Κνηλνπξαμίεο
Φπζηθψλ ή Ννµηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ ∆ηθαίνπ ηεο εµεδαπήο, ή ηδησηηθέο εηαηξίεο, πνπ
απνδεδεηγκέλα ιεηηνπξγνχλ λφµηµα θαη έρνπλ απνδεηγκέλε εγγξάθσο εκπεηξία ζηελ ζπληήξεζε ηνπ
πξαζίλνπ παξφκνησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο (αηνκηθέο , Ο.Δ., Α.Δ., Δλψζεηο θιπ.) εγγεγξακκέλεο ζηα ΜΔΔΠ θαη ΜΔΚ (Μεηξψα
Δξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ & Μεηξψα Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ) γηα εμεηδηθεπκέλα έξγα πξαζίλνπ
θαη είλαη ζηειερσκέλεο κε γεσπφλν ή δαζνιφγν ή ηερλνιφγν, γεσπνλίαο ή δαζνπνλίαο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ζηειερψλνληαη κε γεσπφλν ή δαζνιφγν ή ηερλνιφγν
γεσπνλίαο ή δαζνπνλίαο αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή ηνπο.
Οη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ εληφο ηεο ηειεπηαίαο
δεθαεηίαο ζηε ζπληήξεζε θπζηθνχ ριννηάπεηα παξφκνησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (γεπέδσλ
πνδνζθαίξνπ φπνπ γίλνληαη επίζεκνη αγψλεο πνδνζθαίξνπ) ε νπνία εκπεηξία, λα δηαπηζηψλεηαη απφ
αλάινγα έγγξαθα (αληίγξαθα δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο – ζπλεξγαζίαο απφ
θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ ή επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα) πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Φάθειν ηεο
Πξνζθνξάο.
ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηµέλε λνµηθή µνξθή πξνθεηµέλνπ
λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. Τπνρξενχηαη φµσο λα ην πξάμνπλ ζε πεξίπησζε επηινγήο πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο, εθφζνλ ε ιήςε νξηζµέλεο λνµηθήο µνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ
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επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο.
Φπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν πνπ ζπµµεηέρεη απηφλνµα ή µαδί µε άιια θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα ζην
δηαγσληζµφ δελ µπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο µίαο πξνζθνξέο. ην δηαγσληζµφ δελ γίλνληαη
δεθηνί, φζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε ∆εµφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.∆.∆. γηαηί δελ
εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
3. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θάιπςε ηνπ θξηηεξίνπ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14
Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 14. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ κεηξώνπ 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 ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη 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
4. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα
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, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα
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.
Άξζξν 17: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη κελώλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
Άξζξν 18: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο
ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη
λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία.
2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο 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),
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δ) ηνπο φξνπο φηη: αα)
ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα2018-10-05
θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, 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.
ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 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.
4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
5. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 19: Δλζηάζεηο
Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5)
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, ε νπνία απνθαζίδεη,
χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ (ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 79/2016
Απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΖ ΑΔ ΟΣΑ), εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ,
κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηεο ΑΑΗ
ΑΔ ΟΣΑ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε ε
νπνία ππνβάιιεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην
παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ
ππέξ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, αλ ε
έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Άξζξν 20: Γιώζζα δηαδηθαζίαο
1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη
ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ
ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 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)57.
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 ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη
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Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή
ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη
ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε 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. Η επηθχξσζε
απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
5 Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ
επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία
δηεξκελέσλ.
Άξζξν 21: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ
λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147),
- ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α')
- ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8.6.2006 ηεχρνο Α')
- ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην».
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 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».
- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο , θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη
ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Νφκνη, ΠΓ θαη
ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο
Άξζξν 22: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη θέξεη θσδηθφ ΑΓΑΜ.
Πξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ
Ηξαθιείνπ, ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ»
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ (www.heraklion.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΗ ΑΔ
ΟΣΑ (www.aahaeota.gr) θη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα.
Άξζξν 23: εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο
θαησηέξσ.
1. Σν ζπκθσλεηηθφ
2. Η παξνχζα δηαθήξπμε
3. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
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ζύλαςεο ζύκβαζεο
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
Άξζξν 25: ύκβαζε - Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε
γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο
ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.
Η ζχκβαζε κπνξεί λα αθπξσζεί κνλνκεξψο θαη αδεκίσο απφ ηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, εθφζνλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ε ζπληήξεζε ηνπ ριννηάπεηα ηνπ θεληξηθνχ γεπέδνπ ηνπ Παγθξεηίνπ
ηαδίνπ πεξάζεη σο ππνρξέσζε ζε άιιν αλάδνρν ζηελ Super League (SL) ε ηελ ΔΠΟ ε άιιν Ννκηθφ
Πξφζσπν ην νπνίν ζα αλαιάβεη πιήξσο ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπληήξεζεο γηα ινγαξηαζκφ ρξήζηε ηνπ
ριννηάπεηα¨.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζχκβαζε ζα ιήμεη απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ
ηξίην θαη ν κεηνδφηεο-αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο ζα απνδεκησζεί κέρξη θαη ηελ εκέξα εθείλε αλαινγηθά
κε κεληαία θνζηνιφγεζε.
Πξνθεηκέλνπ λα παξαηαζεί ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ε ΑΑΗ Α.Δ. ζα εηδνπνηεί έγγξαθα ηνλ
αλάδνρν, έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο εηήζηαο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ή ησλ αλαλεψζεψλ
ηεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο.
Οκνίσο, ν αλάδνρνο ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί ηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη
λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ εηαηξία ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο,
Άξζξν 26: Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
Η ππεξεζία ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί κε δηάξθεηα δψδεθα κελψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο ζηα Γεκνηηθά Αζιεηηθά Κέληξα Ηξαθιείνπ.
Άξζξν 27: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
Η έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο,
απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 75/2018 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ.

ΤΓΓΡΑΦΖ ΛΟΗΠΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
1. Να πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνχ θαηαζέζεη
εβδνκαδηαίν, κεληαίν θαη εηήζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ θαη επνπηεία
απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ.
2. Να ηεξεί βηβιίν εξγαζηψλ ζε θάζε πεξίπησζε ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ γεσπφλν ππεχζπλν γηα
ην έξγν ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σν βηβιίν απηφ ζα ειέγρεηαη θαη ζα ζεσξείηαη πεξηνδηθά απφ ηελ
Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ή ην Σκήκα Σερληθήο Γηαρείξηζεο ηεο ΑΑΗ
ΑΔ ΟΣΑ.
3. Να ηεξεί θαη λα απνζηείιεη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηηο εξγαζίεο
(απιθμόρ ηαςηόηηηορ ή ηηρ άδειαρ επγαζίαρ - και θωηοανηίγπαθα αςηών) ζηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ.
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνύο κε ηελ
εξγαζία (Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο,
θνηλσληθώλ παξνρώλ, απνδεκηώζεσλ, θόξσλ θιπ., επζχλεηαη δε έλαληη ησλ ειιεληθψλ
αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα
εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνλ Γήκν θαη θάζε ηξίην.
5. Τπνρξενχηαη λα θαηαζέζεη βεβαίσζε αζθάιηζεο ζηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
απαζρνιήζεη, ην αξγφηεξν 5 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ αλάιεςεο ηνπ
έξγνπ.
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λα θαηαζέηεη ζηελ δηνίθεζε θαη
ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο ησλ έξγσλ θαη
πξνκεζεηψλ κεληαίν πξόγξακκα ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηαη ην πξνζσπηθφ, ην σξάξην θαη νη
ελέξγεηεο πνπ ζα εθηειεί ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί.
7. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θάζε είδνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην απαζρνινχκελν απ'
απηφλ πξνζσπηθφ, είηε απηνί απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία (άδεηεο αλππαίηηνπ
θσιχκαηνο θιπ.) είηε απφ ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ, εξγαηηθά αηπρήκαηα θιπ.), είηε απφ πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (θαζνξηζκφο
κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ θιπ.) είηε απφ άιινπο γεληθνχο θαλφλεο (σξάξην εξγαζίαο θιπ.). Γηα
θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ επζχλεηαη ίδηνο. Δηδηθφηεξα.
8. Η ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ δελ ζα θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Χζαχησο,
δελ ζα θέξεη θακία απνιχησο αζηηθή ή πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζε
ηξίηνπο, επζχλε ηελ νπνία αλαπιεξψλεη θαζ' νινθιεξίαλ ν αλάδνρνο.
9. Ο ππεχζπλνο ηνπ αλαδφρνπ (ζα νξηζζεί κε έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ)
ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Γηνίθεζε ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ αιιά θαη ηελ Σερληθή
Γηαρείξηζε απηήο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Παγθξεηίνπ ηαδίνπ.
10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζε θάζε κέινο ηνπ
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ φηη: Οςδεμία εξάπηηζη και επγαζιακή ή άλλη νόμιμη ζσέζη
έσει με ηην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ένανηι αςηού ηος πποζωπικού θα ςπέσει αςηόρ και μόνον όλερ ηιρ εκ ηος
νόμος και ηηρ ζύμβαζηρ ποινικέρ εςθύνερ και ςποσπεώζειρ.
11. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα
πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζηαδίνπ, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε
ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ ή ππεξεγνιάβσλ ηνπ. Ο
απαηηνχκελνο θαηά λφκν εμνπιηζκφο, αηνκηθά εθφδηα θαη εμεηδηθεπκέλνο ξνπρηζκφο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο , επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν εηο φινλ.
12. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή
εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ΑΑΗ ΑΔ
ΟΣΑ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο, ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα πνζνχ έσο θαη
ηνπ 50% ηεο κεληαίαο ακνηβήο πξν θξαηήζεσλ, αλάινγα κα ηελ βαξχηεηα ηεο πξάμεσο ή
παξαιείςεσο θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο αλάζεζεο, παξαθξαηνχκελε απφ ηε κεληαία ακνηβή.
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη, ηεο Τπεξεζίαο δηαηεξνχζεο ην
δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ.
13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά πξνζσπηθφ ην νπνίν λα είλαη
αζθαιηζκέλν, εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ. Δγγπάηαη φηη δελ ζα απαζρνιήζεη
ή ζα εθκεηαιιεπζεί αλήιηθνπο θάησ ησλ 18 εηψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή θαη δηεζλή
λνκνζεζία.
14. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε, λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα
θαη πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο ΑΑΗ ΑΔ
ΟΣΑ, γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ, ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη πξνο
ηνχην ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, ζπκκνξθνχκελνο ζηηο
γεληθφηεξεο νδεγίεο αζθαιείαο αιιά θαη ηπρφλ έθηαθηεο πξνο ηνχην εληνιέο.
15. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο έλαληη φισλ πνηληθά, αζηηθά θαη
δηνηθεηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη ε
ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή ή νπνηαδήπνηε άιιε επζχλε γηα θάζε αμίσζε
εθ κέξνπο νηνπδήπνηε κηζζσηνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζε ηεο εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ
θαηαβνιή ηεο θαηά κήλα ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ.
16. Η ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ
θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
17. Σν απαζρνινχκελν απφ ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθνχ, νθείιεη λα είλαη άςνγν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
πξνο ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ, αιιά θαη πξνο ηξίηνπο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα αληηθαζηζηά ακέζσο θαη ρσξίο αληηξξήζεηο θαη ρξνλνηξηβή θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ,
ην νπνίν ζα θξηζεί δηθαηνινγεκέλα απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ ή δηα ηνπ αξκνδίνπ
γξαθείνπ αζθαιείαο, σο «αθαηάιιειν» γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,
κφιηο εηδνπνηεζεί ζρεηηθά,(εγγξάθσο) απφ ηελ ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ.
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18. Απαγνξεχεηαη
ε αλαδνρή απφ άιιν πξφζσπν νπνηνλδήπνηε
δηθαησκάησλ ηνπ εξγνιήπηε πνπ ζα
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ε εθρψξεζε θαη ελερπξίαζε νπνηνλδήπνηε
απαηηήζεσλ ηνπ εξγνιήπηε.
19. Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ηνπ γεπέδνπ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ θαη φρη άιιεο εηαηξείαο.
20. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
21. Ο αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ε ππεξεζία ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
ηεο πξνθήξπμεο, ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή φπσο ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο.
22. Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ιφγν αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εκπξφζεζκε θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο εθηέιεζεο απηήο, νχηε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ηνλ βαξχλνπλ απφ ηε ζχκβαζε, εάλ δελ επηθαιεζζεί θαη απνδείμεη ηα
πεξηζηαηηθά ηεο αλσηέξαο βίαο, εληφο 15 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβαλ ρψξα ηα
πεξηζηαηηθά απηά.
23. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη ψζηε λα απνθχγεη πεξίπησζε θελψλ
ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ.
24. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ δηαρείξηζεο ησλ θιεηδηψλ πνπ ζα ηνπ
παξαρσξεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάζεζε ππεξεζίαο πνπ αθνξά ηελ ΔΣΉΗΑ ζπληήξεζε ηνπ
ριννηάπεηα ηνπ θεληξηθνύ γεπέδνπ ηνπ Παγθξεηίνπ ηαδίνπ.
Η αλάζεζε αθνξά ηηο παξαθάησ εξγαζίεο αλάινγα ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ φπσο:

Κνχξεκα ριννηάπεηα

Γξακκνγξάθεζε γεπέδνπ

Λίπαλζε ριννηάπεηα

Φπηνπξνζηαζία ριννηάπεηα γηα έληνκα / κχθεηεο

Δμαεξηζκφο ή ξηδνηνκή ή θαηάηκεζε

Βαζχο αεξηζκφο

Κπιίλδξηζκα

Σνπηθέο επηζπνξξέο κε πηζηνπνηεκέλν ζπφξν ςπρξφθηινπ ριννηάπεηα

Ακκνδηαλνκέο

Γεληθή επηζπνξξά θαη ειάρηζην κε 350 kg πηζηνπνηεκέλν ζπφξν ςπρξφθηινπ ριννηάπεηα

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε δηδαληνθηφλα

Πξνκήζεηα - εγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα

Έιεγρνο αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο – επηζθεπέο (εθηφο αληιηνζηαζίνπ)

Καζαξηζκφο ξείζξσλ
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ην νπνίν θαη ζα αθνινπζεί ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ γεπέδνπ.
1. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα
κεραλήκαηα - εμνπιηζκφο ηνπ αλαδφρνπ (απφδεημε ρξήζεο εμνπιηζκνχ), θαζψο επίζεο θαη φιεο νη
δηνξζσηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην εμνπιηζκφ ηεο άξδεπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα
εθαξκνγήο ηεο αλάζεζεο.
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εξοπλιζμόρ ακολοςθεί παπακάηυ,
ενώ η καηοσή ή η σπήζη ηος ππέπει να
πιζηοποιηθεί καηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ανάλητηρ με απόδειξη καηοσήρ ηυν
μησανημάηυν ή παπάδοζη ζςμθυνηηικού ζςνεπγαζίαρ διαθεζιμόηηηαρ και σπήζηρ ηος
εξοπλιζμού με άλλο θςζικό ή νομικό ππόζυπο, επί ποινή αποκλειζμού ζε ανηίθεηη πεπίπηυζη.


















Σξαθηέξ 35- 45 hp (ειθπζηήξαο κε θαηάιιεια ιάζηηρα γηα θίλεζε θαη εξγαζίεο πάλσ ζε
ριννηάπεηα) γηα ηελ έιθπζε ησλ αεξηζηήξσλ, ηνπ ακκνδηαλνκέα, ηνπ θπιίλδξνπ θιπ.
Αεξηζηήξαο γηα βαζχ αεξηζκφ (ηχπνπ verti drain - απηνθηλνχκελoο ή παξειθφκελνο ζε
ειθπζηήξα)
Μεράλεκα ξηδνηνκήο - θαηάηκεζεο ηχπνπ verti-cutting (απηνθηλνχκελo ή παξειθφκελν ζε
ειθπζηήξα)
Ακκνδηαλνκέαο (απηνθηλνχκελoο ή παξειθφκελνο ζε ειθπζηήξα)
Μεραλή γξακκνγξάθεζεο (δπν γηα θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ)
Ληπαζκαηνδηαλνκέαο ηξνρήιαηνο
Φεθαζηηθφ ζπγθξφηεκα απηνθηλνχκελν ή αλαξηψκελν κε κπάξα ςεθαζκνχ ρσξεηηθφηεηαο 200
- 600 lt
Κχιηλδξνο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 0,5 tn (απηνθηλνχκελoο ή παξειθφκελνο ζε ειθπζηήξα)
Βνχξηζα ή πιέγκα (ζβάξληζκα άκκνπ)
Δπηζπνξέαο (overseeder) κε πιάηνο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 1,5 m (απηνθηλνχκελoο ή
παξειθφκελνο ζε ειθπζηήξα)
Απηνθηλνχκελνο εμαγσγέαο ριννηάπεηα (sod cutter)
Υνξηνθνπηηθφ ηξίκεξ
Κνπξεπηηθή κεραλή ρεηξνθίλεηε
Φεθαζηήξαο πιάηεο
Βνεζεηηθφ φρεκα (θνξηεγάθη 1 tn)
Πιήξεο ζεηξά βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ θαη αληαιιαθηηθψλ.
Κνπξεπηηθφ κεράλεκα αλάινγσλ πξνδηαγξαθψλ (θπιηλδξηθνχ ηχπνπ) γηα ην είδνο ηνπ
ριννηάπεηα ηνπ θεληξηθνχ γεπέδνπ (ζεξκφθηιε πνηθηιία ριννηάπεηα).

2. Δθηφο ησλ παξαπάλσ ην αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε,
πνπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ πινπνίεζε κε αζιεηηθψλ θαη αζιεηηθψλ γεγνλφησλ ζην θεληξηθφ
ζηάδην φπσο ζπλαπιίεο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο επίζεκσλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ θιπ.
θαζψο επίζεο θαη ην πφηηζκα ηνπ ριννηάπεηα κε ηερληθά κέζα ή θαη ρεηξνλαθηηθά φπνηε είλαη
απαξαίηεην.
3. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ, ην ειάρηζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ αηφκσλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν εηδηθεπκέλσλ αηφκσλ (έλα απφ ηα νπνία λα είλαη
επίζεκα ρεηξηζηήο ηνπ κεραλνθηλήηνπ ε άιινπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ), ζπλ ηνλ ππεχζπλν
γεσπφλν ηα νπνία ζα πξέπεη ζε θαζεκεξηλή βάζε λα απαζρνινχληαη ζηελ επνπηεία θαη ζπληήξεζε
ηνπ ριννηάπεηα.
Πξνο ηνχην ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζπλνδεχεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ κε Τπεχζπλε δήισζε ζηελ
νπνία δειψλεη ππεχζπλα φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξνζιάβεη ην απαξαίηεην θαη
ηθαλφ πξνζσπηθφ, επί πνηλή αθπξφηεηαο θαη θαηάπησζεο εγγπεηηθήο ζε βάξνο ηνπ.
Γηα ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ (γεσξγηθφο ειθπζηήξαο θιπ.), πξέπεη ζηνλ θάθειν
δηθαηνινγεηηθψλ λα θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ. ηελ
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνζιεθζεί αθφκε, ηφηε απηφ δειψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ππνςήθηνπ αλάδνρνπ θαη ην δηθαηνινγεηηθφ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά επί πνηλή αθπξφηεηαο θαη
θαηάπησζεο εγγπεηηθήο , θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΑΘΔΖ
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Η δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη
νινθιεξώλεηαη έλα έηνο κεηά.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλάζεζεο γηα ηελ παξαπάλσ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
21.774,20 € ρσξίο ΦΠΑ 24%, ήηνη: 27.000,00 € κε ΦΠΑ.
Με απφθαζε ηνπ Γ.. ΑΑΗ. ΑΔ ΟΣΑ θαη απνδνρή απφ πιεπξάο αλαδφρνπ, ε ζχκβαζε απηή κπνξεί λα
αλαλεσζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ επφκελνπ δηαγσληζκνχ κε ην ίδην αληηθείκελν,
κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο.
Γηα ηελ αλαδνρή ηεο ππεξεζίαο ν/ε αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο 5% ηζρχνο κέρξη θαη δχν κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο, θαηά ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ αλάζεζεο.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ
(όπσο ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ)

21.774,20 €

21.774,20 €

Μ. ΤΝΟΛΟ

21.774,20 €

ΦΠΑ (24%)

5.225,80 €

Σ. ΠΟΟ

27.000,00 €

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α (ελδεηθηηθό)
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΔΛΑΥΗΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ Δ ΑΤΣΟΝ

Δίδνο εξγαζίαο

Μάξηηνο
(2019)

Απξίιηνο
(2019)

Μάηνο
(2019)

Ηνύληνο
(2019)

ύλνια

Ννέκβξηνο
(2018)
Γεθέκβξηνο
(2018)
Ηαλνπάξηνο
(2019)
Φεβξνπάξηνο
(2019)

Οθηώβξηνο
(2018)

Α/Α

Ηνύιηνο
(2019)

Αύγνπζηνο
(2019)
επηέκβξηνο
(2019)

2018 -2019

1
2
3

Κνχξεκα ριννηάπεηα
Γξακκνγξάθεζε γεπέδνπ
Λίπαλζε ριννηάπεηα
Φπηνπξνζηαζία ριννηάπεηα απφ
έληνκα θαη κχθεηεο
Ρηδνηνκή ή θαηάηκεζε (verti-cutting)
Βαζχο αεξηζκφο (verti-drain)
Κπιίλδξηζκα
Γεληθή Ακκνδηαλνκή
Σνπηθέο επηζπνξέο – ακκνδηαλνκέο
γεπέδσλ
Γεληθή εηήζηα (ρεηκεξηλή) επηζπνξά
γεπέδνπ κε 350 kg ζπφξν αλά
γήπεδν (overseeding)
Έιεγρνο αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο –
επηζθεπέο
Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα
Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε
δηδαληνθηφλα
Πξνκήζεηα-εγθαηάζηαζε
πξνθαιιηεξγεκέλνπ ριννηάπεηα ζε
ζεκεία κε κεγάιεο θζνξέο
Καζαξηζκφο ξείζξσλ

5
4
2

5
4
2

5
3
2

3
4
2

3
3
2

3
3
2

3
2
2

3
2
2

4
2
2

4
4
2

5
4
2

5
4
2

48
39
24

2
2
0
1
0

2
1
1
0
0

1
0
0
1
1

0
0
1
0
0

0
0
1
1
0

0
0
1
0
0

0
0
1
1
0

0
0
0
0
0

0
0
1
1
0

1
0
0
0
0

2
1
1
1
0

1
2
0
0
0

9
6
7
6
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4
1

4
1

4
1

2
1

1
1

1
1

1
1

2
1

4
1

4
1

4
1

4
1

35
12

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

6

1
0

1
1

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

1
1

0
0

1
1

1
0

0
0

6
4

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ (ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑΗ Ω
ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΝ ΑΡΜΟΓΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ)
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ

ΠΟΟΣΖΣΔ

1

Απνθσδηθνπνηεηέο εθηνμεπηήξσλ γεπέδσλ

3

2

Πελία Η/Β εθηνμεπηήξσλ γεπέδσλ

6

3

Γηαθξάγκαηα Η/Β εθηνμεπηήξσλ γεπέδσλ

4

4

Καπάθηα εθηνμεπηήξσλ γεπέδσλ

4

5

Φιάληδεο, ειαηήξηα, ινηπά κηθξνεμαξηήκαηα εθηνμεπηήξσλ γεπέδσλ

6

έιιεο, πνιχζπαζηνη καζηνί

7

Γηάθνξα αληαιιαθηηθά (κηθξνεμαξηήκαηα)

ΑΚΑΘΟΡΙΣΟ
4
ΑΚΑΘΟΡΙΣΟ

Γηα ηελ Αλάπηπμε Αζιεηηζκνύ Ζξαθιείνπ ΑΔ ΟΣΑ
Ο Πξόεδξνο
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΑΡΓΑΒΑ
Αληηδήκαξρνο Ζξαθιείνπ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ,
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ ΜΟΤΣΑΚΛΗ , ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ, Σ.Κ, 71303
Σηλ: +30 2810 264560 / 2810 264568 / Fax: +30 2810 264561 / 2810 264568
HERAKLION SPORT FACILITIES MANAGEMENT
ADDRESS: SPIROU MOUSTAKLI, PANCRETAN STADIUM, LIDO, 71303
Tel: +30 2810 264560 / 2810 264568 / Fax: +30 2810 264561 / 2810 264568
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