
ΑΡΟΦΑΣ ΑΙΘΜΟΣ: 60

==============================

(Απόςπαςμα από το πρακτικό αριμόσ: 16)

Στο ράκλειο ςμερα 20/12/2022 και ϊρα 10:00, τα μζλθ του Δ.Σ. τθσ εταιρίασ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ ςυνλαν ςε δια
περιφοράσ ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ, ςμφωνα με το άρρο 67, παρ. 5 του Ν3852/2010 όπωσ τροποποιθκε με τισ
διατάξεισ του άρρου 184, παρ. 1 του Ν4635/2019, ςτερα από τθν υπ. αριμ. πρωτ: 1607/16.12.2022
πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του κ. Κωνςταντίνου Βαρδαβά, οι κατωτζρω που αποτελον, ςμφωνα με τισ υπ.
αριμ. 913/2019 & 945/2019 Αποφάςεισ του Δθμοτικο Συμβουλίου ρακλείου, το Διοικθτικό Συμβολιο
αυτσ:

1)Βαρδαβάσ Κωνςταντίνοσ Ρρόεδροσ

2)Μαρσ Δράκοσ Αντιπρόεδροσ

3) Καναβάκθ Μαρία Τακτικό Μζλοσ

4)Κάββοσ Βαςίλειοσ Τακτικό Μζλοσ

5) Ρερδικογιάννθσ Στυλιανόσ Τακτικό Μζλοσ

6)Καλουδιϊτθ Μαρία Τακτικό Μζλοσ

7)Αποςτολάκθσ Σπυρίδωνασ Τακτικό Μζλοσ

Απουςίαηε αν και κλθκε νόμιμα με τθν υπ. αριμ. πρωτ: 1607/16.12.2022 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του κ.
Κωνςταντίνου Βαρδάβα, θ κα. Βιδάκθ Γαρυφαλιά Τακτικό Μζλοσ και ο κ. Ηαμπετάκθσ Φανοριοσ Τακτικό Μζλοσ του
Διοικθτικο Συμβουλίου.

Θζμα 2: Ζγκριςθ όρων διακρυξθσ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Υπθρεςίεσ Τεχνικσ Διαχείριςθσ και Λειτουργίασ των
Δ.Α.Κ.»

Αξιότιμοι κυρίεσ/κριοι,

‘‘Ζχοντασ υπόψθ μασ ότι θ τρζχουςα εργολαβία για τισ υπθρεςίεσ τεχνικσ διαχείριςθσ των δθμοτικϊν
αλθτικϊν ολοκλθρϊνεται ςντομα μετά τθν παράταςθ που είχε δοεί και µε ςτόχο να µθ δθμιουργθεί κενό ςτθν
κάλυψθ των αναγκϊν που αφορον ςτθ τεχνικ διαχείριςθ και τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των δθμοτικϊν
αλθτικϊν κζντρων, είναι αναγκαία θ προκρυξθ νζου θλεκτρονικο διαγωνιςμο για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ.

Με δεδομζνο ότι μζχρι και ςμερα θ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ δεν ζχει μόνιμο προςωπικό των απαραίτθτων
ειδικοττων τθσ Τεχνικσ Διαχείριςθσ προτείνεται όπωσ ιςχει θ ανάεςθ του ζργου τθσ τεχνικσ διαχείριςθσ, να
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γίνει ςε ανάδοχο εργολάβο  ζνωςθ προςϊπων για ζξι μνεσ από τθν λξθ του τρζχοντοσ ςυμφωνθτικο για
ςυγκεκριμζνεσ ζςεισ εργαςίεσ και ειδικότθτεσ.

Ρροτείνεται ςτο διοικθτικό Συμβολιο, να προχωρςει θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ υπθρεςιϊν µε κριτριο
τθν προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τθσ τιμσ τθσ υπθρεςίασ και µε ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ. Σε ςυνζχεια μελζτθσ
που διεξχθ µε δεδομζνα από τθν αγορά εργαςίασ τθν εμπειρία από τθν προθγομενθ ςμβαςθ και τισ ανάγκεσ
των ΔΑΚ, επιςυνάπτονται οι όροι και προποζςεισ τθσ προκρυξθσ του διαγωνιςμο, ςτισ οποίεσ
ςυμπεριλαμβάνονται ο τρόποσ διεξαγωγσ του διαγωνιςμο, θ διάρκεια τθσ αναδοχσ και ο προπολογιςμόσ τθσ
δράςθσ αυτσ.

Ύςτερα από τα παραπάνω, παρακαλείςτε όπωσ:

 εγκρίνετε τθ διενζργεια του θλεκτρονικο Διαγωνιςμο για το ζργο: «Υπθρεςίεσ Συντρθςθσ και

λειτουργίασ Δθμοτικϊν Αλθτικϊν Κζντρων (Ραγκρθτίου Σταδίου, Νζου Κλειςτο Γυμναςτθρίου

ρακλείου και του Δθμοτικο Αλθτικο Ρνευματικο Κζντρου ρακλείου», με ενδεικτικό

προπολογιςμό 209.000,00 €, πλζον Φ.Ρ.Α 24% 50.160,00 € τοι ςυνολικά 259.160,00 € (διακοςίων

πενντα εννζα χιλιάδων και εκατόν εξντα ευρϊ) για διάρκεια δεκαοκτϊ μθνϊν (18) και α βαρνει το

ΚΑ των εξόδων του προπολογιςμο ζτουσ 2023 – 2024.

 εγκρίνετε τουσ όρουσ και άρρα του διαγωνιςμο ςμφωνα µε τθν επιςυναπτόμενθ προκρυξθ,

 εγκρίνετε τον ςυνολικό προπολογιςμό τθσ ςμβαςθσ ο οποίοσ ανζρχεται ςε : προπολογιςμό
209.000,00 €, πλζον Φ.Ρ.Α 24% 50.160,00 € τοι ςυνολικά 259.160,00 € (διακοςίων πενντα εννζα
χιλιάδων και εκατόν εξντα ευρϊ)

 εξουςιοδοτςετε τθν επιτροπ προμθειϊν και ζργων να προχωρςει ςτθ διενζργεια του ςχετικο
διαγωνιςμο,
εξουςιοδοτςετε τον πρόεδρο του Δ.Σ. για τθν υπογραφ του ςχετικο ςυμφωνθτικο
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ΔΜΟΤΙΚ ΕΡΙΧΕΙΣ – ΔΜΟΣ ΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νςθ: Σπρου Μουςτακλ 25 Ραγκρτιο ςτάδιο
Θρα 1 - ράκλειο Κρτθσ Ρεριοχ Λίντο

Ρλθροφορίεσ:
Γραμματεία ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ
Τθλ.: 2810264565-566-568

E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr

μερομθνία: #####

Αρι. πρωτ (Ρροκρυξθσ): ####
Αριμόσ Διαγωνιςμο ΕΣΔΣ: ####

Υπθρεςία : «Τεχνικ Διαχείριςθ και Λειτουργία των
Δθμοτικϊν Αλθτικϊν Κζντρων»

CVP 50800000/Διάφορεσ υπθρεςίεσ επιςκευσ και
ςυντρθςθσ

ΚΑΘΑΟ ΡΟΣΟ 209.000,00 €

ΦΡΑ 50.160,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 259.160,00 €

Υπόδειγμα Διακρυξθσ για Συμβάςεισ
Υπθρεςιϊν

με Ανοικτ Διαδικαςία μζςω ΕΣΔΣ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΣ

1.1 Στοιχεία Αναζτουςασ Αρχσ

Επωνυμία ΑΝΑΡΤΥΞ ΑΘΛΤΙΣΜΟΥ ΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ

Ταχυδρομικ διευνςθ ΣΡΥΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛ 25 - ΡΑΓΚΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΛΙΝΤΟ

Ρόλθ ράκλειο Κρτθσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 71305

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS ΕL 431

Τθλζφωνο (+30) 2813409185-186-189-244-403-428

λεκτρονικό Ταχυδρομείο tsirakos@heraklion.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Δθμτριοσ Κ. Τςιράκοσ (BEd, PhD)

Γενικ Διευνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.aahaeota.gr

Φορζασ υλοποίθςθσ
ΑΝΑΡΤΥΞ ΑΘΛΤΙΣΜΟΥ ΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ -

ΔΜΟΤΙΚ ΕΡΙΧΕΙΣ ΔΜΟΥ ΑΚΛΕΙΟΥ ΚΤΣ

Είδοσ Αναζτουςασ Αρχσ

 Αναζτουςα Αρχ είναι θ Ανάπτυξθ Αλθτιςμο ρακλείου αε ΟΤΑ (ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ) και ανκει ςτισ
δθμοτικζσ επιχειρςεισ του Δμου ρακλείου Οργανιςμο Τοπικσ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ Βαμο (ΟΤΑ Αϋ).

Κρια δραςτθριότθτα Α.Α.:

 κρια δραςτθριότθτα τθσ Αναζτουςασ Αρχσ είναι οι διαχείριςθ των δθμοτικϊν αλθτικϊν κζντρων
(Ραγκρτιο Στάδιο ρακλείου, Νζο Κλειςτό Γυμναςτριο ρακλείου και Δθμοτικό Αλθτικό και
Ρνευματικό Κζντρο ρακλείου) και θ διοργάνωςθ αλθτικϊν γεγονότων μικρσ, μεςαίασ και μεγάλθσ
κλίμακασ.

Εφαρμοςτζο Δίκαιο:

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4782/21 (Α 36), οι όροι τθσ
παροςασ Διακρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

 ςμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκψουν
ςχετικά με τθν ερμθνεία  τθν εκτζλεςθ  τθν εφαρμογ τθσ ςμβαςθσ  εξ αφορμσ τθσ, ο Δμοσ και ο
ανάδοχοσ καταβάλουν κάε προςπάεια για φιλικ επίλυς τουσ, ςμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλσ
πίςτθσ κα των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θϊν.

Στοιχεία Επικοινωνίασ

α) Τα ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ είναι διαζςιμα για ελεερθ, πλρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικ
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακσ πλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ..Δ.Σ.

β) Κάε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγ πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακσ
πλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ..Δ.Σ.

γ) Τα ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ είναι ςε ελεερθ, πλρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικ ςτθν ιςτοςελίδα
του Δμου ρακλείου ςτθν θλεκτρονικ διευνςθ http://www.heraklion.gr/press/auction και ςτθν
θλεκτρονικ διευνςθ www.aahaeota.gr και ςτο URL: https://aahaeota.gr/διακυρξεισ-
διαγωνιςμοί.
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δ)H θλεκτρονικ επικοινωνία απαιτεί τθν χρςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διαζςιμα.  απεριόριςτθ, πλρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ
είναι δυνατ ςτθν διευνςθ (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ..Δ.Σ.

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ

Ο διαγωνιςμόσ α διεξαχεί με τθν ανοικτ διαδικαςία του άρρου 27 του ν. 4412/16, και του νόμου
4782/21 (Α 36),ειδικότερα με ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, με κριτριο κατακρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικ άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμσ.

Χρθματοδότθςθ τθσ ςμβαςθσ

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροςασ ςμβαςθσ είναι θ Ανάπτυξθ Αλθτιςμο ρακλείου.  δαπάνθ

για τθν εν λόγω ςμβαςθ βαρνει το προπολογιςμό τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ, για το 2023 και 2022 με

αποφάςεισ του διοικθτικο ςυμβουλίου τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ.

Για τθν παροςα διαδικαςία ζχει εκδοεί θ απόφαςθ ##/2022 του διοικθτικο ςυμβουλίου τθσ ΑΑ ΑΕ
ΟΤΑ (ΑΔΑΜ ######################, ΑΔΑ: ##################) για τθν ανάλθψθ
υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022και 2023.

1.3 Συνοπτικ Ρεριγραφ φυςικο και οικονομικο αντικειμζνου τθσ ςμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςμβαςθσ είναι οι υπθρεςίεσ τεχνικσ διαχείριςθσ και λειτουργία των δθμοτικϊν

αλθτικϊν κζντρων, με προςωπικό που δεν διαζτει θ ΑΑ αε ΟΤΑ.

 παροχ υπθρεςιϊν τεχνικσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ των δθμοτικϊν αλθτικϊν κζντρων γίνεται με

φυςικ παρουςία ςτισ εγκαταςτάςεισ ςτο Ραγκρτιο Στάδιο ρακλείου, το Νζο Κλειςτό Γυμναςτριο

ρακλείου και το Δθμοτικό Αλθτικό και Ρνευματικό Κζντρο ρακλείου ςε καθμεριν βάςθ ςμφωνα με

το πρόγραμμα λειτουργίασ των χϊρων ςυμπεριλαμβανόμενων και των αλθτικϊν  πολιτιςτικϊν δράςεων

τα Σάββατα  Κυριακζσ.

 ζναρξθ τθσ ςμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφ τθσ Σμβαςθσ και ςε κάε περίπτωςθ κατά τθν

υπόδειξθ τθσ Αναζτουςασ Αρχσ.

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ ιςχοσ τθσ ςμβαςθσ ορίηεται μζχρι και ζνα χρόνο μετά τθν υπογραφ τθσ ςμβαςθσ

και δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ μζχρι ζξι μνεσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ.

Οι υπθρεςίεσ, γενικά, α παρζχονται ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςχετικ μελζτθ και ςμφωνα με

πρόγραμμα κι οδθγίεσ που α παραδίδονται ςτον ανάδοχο.

Ο ενδεικτικόσ προπολογιςμόσ τθσ παροςθσ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των 209.000,00 €, πλζον

Φ.Ρ.Α 24% 50.160,00 € τοι ςυνολικά 259.160,00 € (διακοςίων πενντα εννζα χιλιάδων και εκατόν

εξντα ευρϊ) για διάρκεια δεκαοκτϊ μθνϊν (18) και α βαρνει το ΚΑ των εξόδων του

προπολογιςμο ζτουσ 2022και 2023 με αποφάςεισ του διοικθτικο ςυμβουλίου τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ.

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουουσ κωδικοσ του Κοινο Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): CVP 50800000/Διάφορεσ υπθρεςίεσ επιςκευσ και ςυντρθςθσ

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςνολο τθσ υπθρεςίασ.

 διάρκεια τθσ ςμβαςθσ ορίηεται ςε 18 (δεκαοκτϊ μνεσ) μνεσ. Το διάςτθμα τθσ παροχσ τθσ
υπθρεςίασ τεχνικσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ των ΔΑΚ ορίηεται από τθν υπογραφ τθσ ςμβαςθσ και
ςε κάε περίπτωςθ κατά τθν υπόδειξθ τθσ Αναζτουςασ Αρχσ μετά τθν ανάρτθςθ τθσ ςμβαςθσ ςτο
ΕΣΔΣ/ΚΜΔΣ.
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Αναλυτικ περιγραφ του φυςικο και οικονομικο αντικειμζνου τθσ ςμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΜΑ
I τθσ παροςασ διακρυξθσ.

 ςμβαςθ α ανατεεί με το κριτριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικ άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ τιμσ.

1.4 Θεςμικό πλαίςιο

 ανάεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτσ εκδοείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχουν και ιδίωσ1:

Γενικζσ διατάξεισ των δθμοςίων ςυμβάςεων

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογ ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρρου 37

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικ απονομ τθσ δικαιοςνθσ και άλλεσ διατάξεισ»
και ιδίωσ των άρρων 324-337

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικο
λεκτρονικο Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,

- του άρρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τπο και άλλεσ διατάξεισ»,

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοετικο πλαιςίου µε τισ
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ
διατάξεισ»

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπ
καταςτρατθγςεων κατά τθ διαδικαςία ςναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66)
«Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
ανάλθψθσ ζργων  προμθειϊν του Δθμοςίου  των νομικϊν προςϊπων του ευρτερου δθμόςιου
τομζα»2, τθσ κοινσ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’
1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ
τροποποιθκε με το ν.3414/2005», καϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται,
κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καοριςμό: α) των μθ
«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό καεςτϊσ»3.

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.»

- τουάρρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115)

1 Ζ αλαζένα αξρή πξναξκφδη ελ παξ. 1.4 θαη νο φξνο εο ηαθήξμεο κ βάε ν αληθίκλν εο
χκβαεο θαη ελ θίκλε λνκνζία, φπσο ηρχη θαά ελ έλαξμε εο ηαηθαίαο αλάζεο.  πξίπσε
λνκνζηθψλ καβνιψλ θαη έσο ελ πηθαηξνπνίεε ν παξφλνο πνίγκανο απφ ελ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. νη
αλαζένο αξρέο έρνλ ελ ζχλε αλίνηρεο πξναξκνγήο σλ λ ιφγσ φξσλ.

2 Ζ πνρξέσε νλνκαηθνπνίεεο κνρψλ αηξηψλ πν λάπνλ εκφηο κβάηο, απαηίαη χκσλα κ
ν άξζξν 8 ν λ. 3310/2005,  ηαηθαίο χλαςεο εκνίσλ κβάσλ θηκψκλεο αμίαο αλψξεο ν λφο
θανκκξίν ξψ (1.000.000,00 €)

3 Δπηεκαίλαη φη, φπσο πξνβιέπαη ν αξ. 65 ν λ. 4172/2013, νη ρηθέο πνξγηθέο απνάηο θίνλαη
θάζ ένο. Πξβι. ηο κ αξηζκ.1024/2018 (Β 542) & ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) ρηθέο απνάηο ν Τπνξγνχ
Οηθνλνκηθψλ.
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- τθσ υπ'αριμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με ζμα :
“Ρμιςθ ειδικότερων εμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μθτρϊου
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)

- τθσ υπϋαριμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινσ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ
και Επενδςεων και Ψθφιακσ Διακυβζρνθςθσ με ζμα «Ρυμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που
αφορον τθν ανάεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθειϊν και Τπθρεςιϊν με χρςθ των
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Ενικο υςτματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(ΕΗΔΗ)»

- τθσ αριμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικ Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)

- τθσ αριμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καοριςμόσ Ενικο Μορφότυπου θλεκτρονικο
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».

- τθσ αριμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Πράςινεσ Δθμόςιεσ
υμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92).

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ
Επιμελθτθριακσ Νομοεςίασ»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρρων 85 επ.

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικσ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογ τθσ ελλθνικσ νομοεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των καυςτερςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογ αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικ περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπακο Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακ Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικ Νομοεςία τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία»

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτιζμενθσ Αξίασ»

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15,

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικ Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,

- του Κανονιςμο (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικο χαρακτρα
και για τθν ελεερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ
(Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον
ΕΟΧ) OJ L 119,

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικο Χαρακτρα, μζτρα εφαρμογσ
του Κανονιςμο (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπακο Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικο
χαρακτρα και ενςωμάτωςθ ςτθν ενικ νομοεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπακο
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,

-
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Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανάεςθ και εκτζλεςθ τθσ προκθρυςςόμενθσ ςμβαςθσ

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά  απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεχθ τθσ παροςασ, καϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικο, εργατικο, κοινωνικο, περιβαλλοντικο και φορολογικο
δικαίου που διζπει τθν ανάεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροςασ ςμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

- Το υπ’ αριμό πρωτ. ###/##.##.2022 πρωτογενζσ αίτθμα με τίτλο «Ζγκριςθ όρων διακρυξθσ
θλεκτρονικο διαγωνιςμο τεχνικσ διαχείριςθσ ενόσ ζτουσ για τα ΔΑΚ.

- Τθν υπ’ αριμό ###/2022 απόφαςθ, του διοικθτικο ςυμβουλίου τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ για τθν ζγκριςθ
των όρων τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Ζγκριςθ όρων διακρυξθσ θλεκτρονικο διαγωνιςμο τεχνικσ
διαχείριςθσ ενόσ ζτουσ για τα ΔΑΚ. (ΑΔΑ: #################, ΑΔΑΜ:############).

1.5 Ρροεςμία παραλαβσ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμο

 καταλθκτικ θμερομθνία παραλαβσ των προςφορϊν είναι θ ##/###/2022, θμζρα Δευτζρα και ϊρα
15:00 μ.μ.

 διαδικαςία α διενεργθεί με χρςθ τθσ πλατφόρμασ του Ενικο Συςτματοσ λεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ..Δ..Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακσ πλθσ
www.promitheus.gov.gr, τθν ##/##/2022, θμζρα ###### και ϊρα 10:00 π.μ.

1.6 Δθμοςιότθτα

Α. Δθμοςίευςθ ςε ενικό επίπεδο

 προκρυξθ και το πλρεσ κείμενο τθσ παροςασ Διακρυξθσ καταχωρθκαν ςτο Κεντρικό λεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΜΔΣ) .

Το πλρεσ κείμενο τθσ παροςασ Διακρυξθσ καταχωρθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακ πλθ του
Ε.Σ..Δ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικ θλεκτρονικ διαδικαςία ςναψθσ ςμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αξοντα Αριμό: #########.

 προκρυξθ (περίλθψθ τθσ παροςασ Διακρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 Διακρυξθ α καταχωρθεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ αναζτουςασ αρχσ, ςτθ διευνςθ
(URL) : https://www.heraklion.gr/ ( ςτθν διαδρομ: Αρχικ► Επικαιρότθτα► Διακθρξεισ – Δθμοπραςίεσ
και ςτθν διευνςθ (URL) : https://aahaeota.gr/διακυρξεισ-διαγωνιςμοί.

Ρερίλθψθ τθσ παροςασ Διακρυξθσ δθμοςιεεται και ςτον Ελλθνικό Τπο456, ςμφωνα με το άρρο 66
του Ν. 4412/2016 : ςτισ τοπικζσ εφθμερίδεσ εφθμερίδα ΡΑΤΙΣ,ΝΕΑ ΚΤ ΚΑΙ ΑΡΟΨ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

4 Ζ πνρξέσε εκνίεο εο πξνθήξμεο  κία νπηθή εκξία, πν πξνβιέπαη ν άξζξν 4 ν ΠΓ
118/2007, λρίδη λα ίααη κέρξη θαη ελ 31/12/2023, νπφ θαη θααξγίαη, βιέπ άξζξν 377§1 πξίπ (59)
θαη άξζξν 379 §12 λ. 4412/2016.

5 Ζ πνρξέσε εκνίεο  λνκαξρηαθέο (λλ "πξηξηαθέο" θαά ν άξ.16 ν λ.4487/2017) θαη νπηθέο
εκξίο ν λ.3548/2007 λρίδη λα ίααη κέρξη θαη ελ 31/12/2023, νπφ θαη θααξγίαη, βιέπ άξζξν
377§1 πξίπ (35) θαη άξζξν 379 §12 λ. 4412/2016.

6 ηα ηο εκνηχηο πξηιήςσλ ηαγσληκψλ νλ ζληθφ χπν, βιέπ θαη ΠΗΝΑΚΑ 1 «ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ ΣΟΝ ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ Ν.4412/2016», ελ ηνιία εο Αξρήο, ε ηαξνκή
Αλαζένο Αξρέο/ληθέο Οεγίο/Τπνεξηθηθφ Τιηθφ.
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Γ. Ζξοδα δθμοςιεςεων

 δαπάνθ των δθμοςιεςεων ςτον Ελλθνικό Τπο βαρνει: τον υποψήφιο ανάδοχο.

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεονται ότι:

α) τθρον και α εξακολουςουν να τθρον κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ, εφόςον επιλεγον, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικσ, κοινωνικοαςφαλιςτικσ και
εργατικσ νομοεςίασ, που ζχουν εςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το ενικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ  διενείσ διατάξεισ περιβαλλοντικο, κοινωνικο και εργατικο δικαίου, οι οποίεσ
απαριμονται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτματοσ Α του ν. 4412/2016.  τρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργον εντόσ των ορίων τθσ ευνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ7 .

β) δεν α ενεργςουν αζμιτα, παράνομα  καταχρθςτικά καϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ, εφόςον επιλεγον.

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςεί ωσ τζτοιεσ.

7 Άξζξν 18 παξ. 2 ν λ. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΣ

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ

Τα ζγγραφα τθσ παροςασ διαδικαςίασ ςναψθσ είναι τα ακόλουα:

1. θ με αρ. ###/0#.0#.2022 Ρροκρυξθ τθσ Διακρυξθσ τθσ Σμβαςθσ,

2. θ παροςα διακρυξθ με αρ. πρωτ. ####/###.##.2022 και τα παραρτματά τθσ

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

4. το ςχζδιο τθσ ςμβαςθσ

5. το ζντυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σμβαςθσ

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςναψθσ τθσ ςμβαςθσ, καϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικ υποβολ, εκτελονται με τθ χρςθ τθσ
πλατφόρμασ του Ενικο Συςτματοσ λεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΔΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακσ πλθσ www.promitheus.gov.gr .

Ρροςφζρεται ελεερθ, πλρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ
ςτθν ιςτοςελίδα του Δμου ρακλείου ςτθν θλεκτρονικ διευνςθ
http://www.heraklion.gr/press/auction και τθν διευνςθ (URL) : https://aahaeota.gr/διακυρξεισ-
διαγωνιςμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορον ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςμβαςθσ ςτα γραφεία τθσ
αναζτουςασ αρχσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μπορον επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν
με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.

Με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικο χαρακτρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ
ςμβαςθσ ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθρεί απόλυτθ εχεμεια ςε ό,τι αφορά ςτισ
Εμπιςτευτικζσ και Ευαίςθτεσ Ρλθροφορίεσ που α του παραςχεον από τθν Αναζτουςα Αρχ, καϊσ
και όςον αφορά όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ α ζχει πρόςβαςθ λόγω των υπθρεςιϊν που α παρζχει
ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ για τισ υπθρεςίεσ που α παρζχει.

Ο ανάδοχοσ ςυμφωνεί ότι α πρζπει να διαχειρίηεται τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με
δεδομζναπροςωπικο χαρακτρα ςε μία βάςθ αυςτθρσ εμπιςτευτικότθτασ και υπό τουσ περιοριςμοσ
τθσ εκάςτοτε ιςχουςασ νομοεςίασ και του Γενικο Κανονιςμο για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (GDPR).
Ειδικοί όροι Εχεμειασ – Εμπιςτευτικότθτασ για τον ανάδοχο α διατυπϊνονται ρθτά ςτθ ςμβαςθ που
α υπογράψει με το Δμο ρακλείου.

2.1.3 Ραροχ Διευκρινίςεων

Τα ςχετικά αιτματα παροχσ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικ θμερομθνία υποβολσ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο
του διαγωνιςμο μζςω τθσ Διαδικτυακσ πλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ..Δ.Σ. Αιτματα
παροχσ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςςτθμα οικονομικοσ φορείσ, δθλαδ από εκείνουσ που διαζτουν ςχετικά διαπιςτευτρια που τουσ
ζχουν χορθγθεί (όνομα χρςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτματα παροχσ διευκρινςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
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 αναζτουςα αρχ μπορεί να παρατείνει τθν προεςμία παραλαβσ των προςφορϊν, οτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μπορον να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουεσ περιπτϊςεισ:

α) Πταν, για οποιονδποτε λόγο, πρόςετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβ των προςφορϊν.

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.

 διάρκεια τθσ παράταςθσ α είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτθκαν  των
αλλαγϊν.

Πταν οι πρόςετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθεί ζγκαιρα  δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προεςμιϊν.

2.1.4 Γλϊςςα

Τα ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ ζχουν ςυνταχεί ςτθν ελλθνικ γλϊςςα.

Τυχόν ενςτάςεισ  προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικ γλϊςςα.

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικ γλϊςςα 
ςυνοδεονται από επίςθμθ μετάφρας τουσ ςτθν ελλθνικ γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεονται από μετάφρας τουσ ςτθν ελλθνικ
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ ενικσ νομοεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχεί το ζγγραφο. .

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικ γλϊςςα  ςυνοδεονται από επίςθμθ μετάφρας
τουσ ςτθν ελλθνικ γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεονται από μετάφρας τουσ ςτθν ελλθνικ γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ ενικσ νομοεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχεί το ζγγραφο.

Κάε μορφσ επικοινωνία με τθν αναζτουςα αρχ, καϊσ και μεταξ αυτσ και του αναδόχου, α
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικ γλϊςςα.

2.1.5 Εγγυςεισ8

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρματα 
χρθματοδοτικά ιδρματα  αςφαλιςτικζσ επιχειρςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ
τθσ παρ. 1 του άρρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)9, που λειτουργον νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ
Ζνωςθσ  του Ευρωπακο Οικονομικο Χϊρου  ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςμφωνα με
τισ ιςχουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορον, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακαταθκϊν και Δανείων με παρακατάεςθ ςε αυτό του
αντίςτοιχου χρθματικο ποςο10. Αν ςυςταεί παρακατακθ με γραμμάτιο παρακατάεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακαταθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια  μερίςματα που λγουν
κατά τθ διάρκεια τθσ εγγθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγθςθ

8 Άξζξν 72 λ. 4412/2016
9 Πξβι. άξζξν 120 Ν.4512/2018 (ΔΚ Α΄ 5/17.1.2017), θαζψο θαη άξζξν 15 παξ.1 Ν.4541/2018 (ΔΚ Α΄
93/31.5.2018)

10 Σα γξακκάηα χαεο ρξεκαηθήο παξαθααζήθεο ν Σακίν Παξαθααζεθψλ θαη Γαλίσλ, γηα ελ παξνρή
γγήσλ κκνρήο θαη θαιήο θέιεο (γγννηθή παξαθααζήθε) ήλνλαη χκσλα κ ελ ηηθή
λνκνζία πν ηέπη αφ θαη ηηθφξα βάη ν άξζξν 4 ν π. εο 30 Γθκβξίν 1926/3 Ηαλναξίν 1927
(“Πξί άσο θαη απνφσο παξαθααζεθψλ θαη θααζέσλ παξά σ Σακίσ Παξαθααζεθψλ θαη
Γαλίσλ”). Πξβι. ν κ αξ. πξσ. 2756/23-5-2017 έγγξαν εο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975).
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οικονομικό φορζα εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογ των οικονομικϊν φορζων από ζναν
 περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν αναζτουςα αρχ προσ τθν οποία απευνονται, δ) τον αριμό τθσ εγγθςθσ, ε) το
ποςό που καλπτει θ εγγθςθ, ςτ) τθν πλρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διευνςθ του οικονομικο
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχον τζλοσ χαρτοςμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικσ διακρυξθσ και τθν καταλθκτικ θμερομθνία υποβολσ προςφορϊν, ) τθν
θμερομθνία λξθσ  τον χρόνο ιςχοσ τθσ εγγθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγθςθσ ολικά  μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλ
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυςεων καλσ
εκτζλεςθσ και προκαταβολσ, τον αριμό και τον τίτλο τθσ ςχετικσ ςμβαςθσ11.

 περ. αα’ του προθγομενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακαταθκϊν και Δανείων.

 αναζτουςα αρχ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων

 αναζτουςα αρχ ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων  ωσ
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια  και τρίτοι, κατ’ εντολ και για λογαριαςμό τθσ, α
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμο, για το ςκοπό
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ
κάε ελογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάε μορφσ αζμιτθ επεξεργαςία, ςμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ κείμενθσ νομοεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα
ςτθν αναλυτικ ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροςα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχσ - Κριτρια Ροιοτικσ Επιλογσ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχσ

1. Δικαίωμα ςυμμετοχσ ςτθ διαδικαςία ςναψθσ τθσ παροςασ ςμβαςθσ ζχουν φυςικά  νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπακο Οικονομικο Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ12, ςτο βαμό που θ υπό ανάεςθ δθμόςια
ςμβαςθ καλπτεται από τα Ραραρτματα 1, 2, 4, 5, 6 και 713 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικο με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, καϊσ και

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ  πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε ζματα διαδικαςιϊν ανάεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων14.

11 Παξ. 12 άξζξν 72 λ. 4412/2016
12 Βι. ρηθά κ Γ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
13 χκσλα κ ν ηρχνλ θίκλν εο Γ, α ρηθά παξαξήκαα πν αλαέξνλαη ν άξζξν 25 αληνηρνχλ

πιένλ α 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7.
14 Δπηεκαίλαη φη απαγνξχαη ε κκνρή μσρψξηαο αηξίαο απφ «κε λξγάηκα θξάε νλ νξνινγηθφ
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Στο βαμό που καλπτονται από τα Ραραρτματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικο
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτματοσ I τθσ ΣΔΣ, καϊσ και τισ λοιπζσ διενείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ
δεςμεεται θ Ζνωςθ, οι αναζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγαά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοκ
με αυτν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγαά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ15.

2.Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθον
ςυγκεκριμζνθ νομικ μορφ για τθν υποβολ προςφοράσ.  αναζτουςα αρχ μπορεί να απαιτςει από
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθον ςυγκεκριμζνθ νομικ μορφ, εφόςον τουσ ανατεεί θ
ςμβαςθ.

Στισ περιπτϊςεισ υποβολσ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευνονται
ζναντι τθσ αναζτουςασ αρχσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.16

2.2.2 Εγγθςθ ςυμμετοχσ17

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχ ςτθ διαδικαςία ςναψθσ τθσ παροςασ ςμβαςθσ, κατατίεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικ επιςτολ ςυμμετοχσ18, ποςο
4.180,00 € (τεςςάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρϊ)19. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων,
θ εγγθςθ ςυμμετοχσ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγθςθ καλπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.

 εγγθςθ ςυμμετοχσ πρζπει να ιςχει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λξθ του χρόνου
ιςχοσ τθσ προςφοράσ του άρρου 2.4.5 τθσ παροςασ, τοι μζχρι ##.##.2023, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται.  αναζτουςα αρχ μπορεί, πριν τθ λξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ
να παρατείνουν, πριν τθ λξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγθςθσ ςυμμετοχσ.

Οι πρωτότυπεσ εγγυςεισ ςυμμετοχσ, πλθν των εγγυςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
ςε κλειςτό φάκελο με ευνθ του οικονομικο φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπσ Διαγωνιςμο.

2.2.2.2. εγγθςθ ςυμμετοχσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγθςθσ καλσ
εκτζλεςθσ.

 εγγθςθ ςυμμετοχσ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποσ προςφζροντεσ, ςμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτθν παρ. 3 του άρρου 72 του ν. 4412/2016.20

νκέα» θαά ελ έλλνηα σλ παξ. 3 θαη 4 ν άξζξν 65 ν λ. 4172/2013, θαζψο θαη απφ θξάε πν έρνλ
πξνλνκηαθφ νξνινγηθφ θαζψο, φπσο αά νξίδνλαη νλ θαάινγν εο απφαεο εο παξ. 7 ν άξζξν 65
ν σο άλσ Κψηθα, θαά α αλαξφκλα ελ πξίπσε α΄ θαη β΄εο παξαγξάν 4 ν άξζξν 4 ν λ.
3310/2005.

15 Πξβι. ρηθά, ι. 8 εο Αλαθνίλσεο εο Δπηξνπήο C (2019) 5494 final «Καζλήξηο γξακκέο γηα ε
κκνρή πξνξφλσλ θαη αγαζψλ απφ ξίο ρψξο ελ αγνξά εκνίσλ κβάσλ εο ΔΔ».

16 Άξζξν 19 λ. 4412/2016
17 Παξ. 1 ,2, 3 θαη 12 ν άξζξν 72 ν λ.4412/2016.
18  πξίπσε πνβνιήο πξννξάο γηα έλα ή πξηφξα κήκαα εο χκβαεο, ν χςνο εο γγχεεο

κκνρήο πνινγίδαη πί εο θηκψκλεο αμίαο, ν/σλ πξνξνκέλν/σλ κήκανο/κεκάσλ (β’ . παξ.
1 άξζξν 72 λ. 4412/2016).).

19 Σν πννφ εο γγχεεο κκνρήο λ κπνξί λα πξβαίλη ν 2% εο θηκψκλεο αμίαο εο χκβαεο, θφο
ΠΑ, κ αλάινγε ξνγγινπνίεε, κε λπνινγηδνκέλσλ σλ ηθαησκάσλ πξναίξεο θαη παξάαεο εο
χκβαεο.

20 Άξζξν 72 παξ. 3 άην χξν ν λ. 4412/2016
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2.2.2.3.  εγγθςθ ςυμμετοχσ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχοσ αυτσ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδ ςτοιχεία  πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροςα
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλει εγκαίρωσ για υπογραφ του ςυμφωνθτικο,
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρρου 2 του ν.
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκριεί ςτθ ςχετικ πρόςκλθςθ τθσ αναζτουςασ αρχσ να εξθγςει τθν τιμ 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεείςασ προεςμίασ και θ προςφορά του απορριφεί21, η) ςτισ
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολ
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,
ςμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροςασ, διαπιςτωεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊθκαν ςτο
ΕΕΕΣ είναι εκ προζςεωσ απατθλά,  ότι ζχουν υποβλθεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία,  αν, από τα
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςθκαν νομίμωσ και εμπροζςμωσ, δεν αποδεικνεται θ μθ
ςυνδρομ των λόγων αποκλειςμο τθσ παραγράφου 2.2.3  θ πλρωςθ μιασ  περιςςότερων από τισ
απαιτςεισ των κριτθρίων ποιοτικσ επιλογσ.

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμο22

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχ ςτθν παροςα διαδικαςία ςναψθσ ςμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό  νομικό πρόςωπο)
 ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ  περιςςότεροι από τουσ
ακόλουουσ λόγουσ:

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ23 καταδικαςτικ απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουα
εγκλματα:

α) ςυμμετοχ ςε εγκλθματικ οργάνωςθ, όπωσ αυτ ορίηεται ςτο άρρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλματα του άρρου 187 του Ροινικο Κϊδικα
(εγκλθματικ οργάνωςθ),

β) ενεργθτικ δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρρο 3 τθσ ςμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπακϊν Κοινοττων  των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), καϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο ενικό δίκαιο του οικονομικο φορζα, και τα
εγκλματα των άρρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροσ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικο Κϊδικα,

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρρων 3 και 4 τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπακο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικο δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλματα των άρρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242
(ψευδσ βεβαίωςθ, νόευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπ), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α
(απάτθ με υπολογιςτ), 386Β (απάτθ ςχετικ με τισ επιχορθγςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικο Κϊδικα και
των άρρων 155 επ. του Ενικο Τελωνειακο Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπακσ Ζνωςθσ  ςυνδζονται με τθν προςβολ αυτϊν των
ςυμφερόντων, καϊσ και τα εγκλματα των άρρων 23 (διαςυνοριακ απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24

21 Πξβι άξζξν 88  λακφ κ άξζξν 72 λ. 4412/2016
22 Άξζξα 73 θαη 74 λ. 4412/2016.
23 Δπηεκαίλαη φη ε αλανξά ν ΔΔΔ  “ιίηθε θααηθαηθή απφαε” λνίαη σο “ακάθιεε

θααηθαηθή απφαε”, ε  ρηθή ήισε ν νηθνλνκηθνχ νξέα ν Μέξνο ΗΗΗ.Α. ν ΔΔΔ ανξά κφλν
 ακάθιεο θααηθαηθέοαπνάηο

ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ
22REQ011860703 2022-12-20



Σελίδα 17

(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπακσ
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλματα  εγκλματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπακο Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)  θικ αυτουργία  ςυνζργεια  απόπειρα
διάπραξθσ εγκλματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρρο 14 αυτσ, και τα εγκλματα των άρρων 187Α και 187Β
του Ροινικο Κϊδικα, καϊσ και τα εγκλματα των άρρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ  χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπακο Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικο
ςυςτματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ  για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμο (ΕΕ) αριμ. 648/2012 του Ευρωπακο Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπσ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλματα των
άρρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

ςτ) παιδικ εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανρϊπων και για τθν προςταςία των υμάτων τθσ, καϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1),
και τα εγκλματα του άρρου 323Α του Ροινικο Κϊδικα (εμπορία ανρϊπων).

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικ απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικο, διευυντικο  εποπτικο οργάνου του
 ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λψθσ αποφάςεων  ελζγχου ςε αυτό.  υποχρζωςθ του προθγομενου
εδαφίου αφορά:

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.)
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευνοντα Σμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικο

Συμβουλίου, καϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικο Συμβουλίου ζχει ανατεεί το

ςνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικο Συμβουλίου.

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμο δεν ζχει

καοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτ ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.

2.2.3.2. Στισ ακόλουεσ περιπτϊςεισ :

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αετςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολ φόρων 
ειςφορϊν κοινωνικσ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωεί από δικαςτικ  διοικθτικ απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικ ιςχ, ςμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  τθν
ενικ νομοεςία 

β) όταν θ αναζτουςα αρχ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
αετςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολ φόρων  ειςφορϊν κοινωνικσ αςφάλιςθσ.

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ  ζχει τθν εγκατάςτας του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφορον τισ ειςφορζσ κοινωνικσ αςφάλιςθσ καλπτουν τόςο τθν κρια όςο και τθν επικουρικ
αςφάλιςθ.
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Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 εωρείται ότι δεν ζχουν αετθεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόεςμεσ  εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ  τισ ειςφορζσ κοινωνικσ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων  των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολ τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικο κανονιςμο.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςμφωνα με
τθν παράγραφο 2.2.3.2, α ταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων  των
ειςφορϊν κοινωνικσ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθεί  όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω αζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολ φόρων  ειςφορϊν κοινωνικσ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνο τθσ προεςμίασ υποβολσ προςφοράσ.

2.2.3.4. Αποκλείεται24 από τθ ςυμμετοχ ςτθ διαδικαςία ςναψθσ τθσ παροςασ ςμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδποτε από τισ ακόλουεσ καταςτάςεισ25:

(α) εάν ζχει αετςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρρου 18 του ν. 4412/201626,
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ιδίωσ εάν ςε βάροσ του
ζχουν επιβλθεί, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δο (2) ετϊν πριν από τθ λξθ τθσ προεςμίασ υποβολσ τθσ
προςφοράσ, τρεισ (3) πράξεισ επιβολσ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ
Επιεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικσ νομοεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςμφωνα με τθν
υπουργικ απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχει, ωσ «υψθλσ»  «πολ υψθλσ»
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκπτουν αροιςτικά, από τρεισ (3) διενεργθζντεσ ελζγχουσ  δο (2) πράξεισ
επιβολσ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επιεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικσ νομοεςίασ που αφορον τθν αδλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκπτουν
αροιςτικά από δο (2) διενεργθζντεσ ελζγχουσ.

καϊσ και

αα) εάν ζχει κθρυχεί ζκπτωτοσ, κατ` εφαρμογ τθσ παραγράφου 7 του άρρου 68 του ν. 3863/2010 μζςα
ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λξθσ τθσ προεςμίασ υποβολσ τθσ
προςφοράσ  ββ) εάν ςε βάροσ του ζχει επιβλθεί θ κρωςθ τθσ προςωρινσ διακοπσ τθσ λειτουργίασ
ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικσ διαδικαςίασ  τμματοσ  τμθμάτων  του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ 
εκμετάλλευςθσ κατ` εφαρμογ τθσ παρ. 1Β του άρρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μζςα ςε χρονικό
διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λξθσ τθσ προεςμίασ υποβολσ τθσ προςφοράσ27]

24 Οη ιφγνη εο παξαγξάν 4 απνινχλ λεηθνχο ιφγνο απνθιηκνχ, χκσλα κ ν άξζξν 73 παξ. 4 λ.
4412/2016. Καά λέπηα, ε Α.Α. χλααη λα πηιέμη φινο, κξηθνχο, ή, λρνκέλσο, θαη θαλέλαλ απφ νο
ιφγνο απνθιηκνχ εο παξ. 4,λθηκψλαο α ηηαίξα ραξαθεξηηθά εο πφ αλάζε χκβαεο
(θηκψκλε αμία αήο, ηηθέο πξηάηο θιπ), κ ρηθή πξφβιςε ε ηαθήξμε (πξβι. αηηνινγηθή έθζε
λφκν 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). Δπηεκαίλαη, πίεο, φη ε πηινγή απφ ελ Α.Α. ιφγν/σλ απνθιηκνχ
εο παξ. 4 ηακνξψλη αληνίρσο ηο πηινγέο εο α ρηθά πία ν ΔΔΔ θαζψο θαη α κέα απφημεο ν
άξζξν 2.2.9.2.

25 Δηηθά γηα νο λεηθνχο ιφγνο απνθιηκνχ πξβι. ελ Καζλήξηα Οεγία 20/22-06-2017 εο Αξρήο
(ΑΓΑ: ΧΡΞ3ΟΞΣΒ-9Ρ5).Δηηθφξα, φαλ ε αλαζένα αξρή μάδη ε λξνκή σλ πξνυπνζέσλ
αξκνγήο σλ λεηθψλ ιφγσλ απνθιηκνχ πν έρη κπξηιάβη α έγγξαα εο χκβαεο, πξέπη λα ίη
ηηαίξε πξννρή ελ ήξεε εο αξρήο εο αλαινγηθφεαο (πξβι θαη αηηνινγηθή θέςε 101 εο Οεγίαο
2014/24/ΔΔ).

26 Ζ αζέεε εο πνρξέσεο αήο ληά νβαξφ παγγικαηθφ παξάπσκα ν νηθνλνκηθνχ νξέα θαά ελ
έλλνηα εο πξίπσεο ζ΄ εο παξαγξάν 4 ν άξζξν 73. Πξβι άξζξν 18 παξ. 5 ν λ. 4412/2016.

27 Πξβι πξ. γ΄ εο παξ. 2 ν άξζξν 68 ν λ. 3863/2010, σο αληθααάζεθ κ ν άξζξν 39 παξ.Β λ.4488/2017,
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ζχει υπαχεί ςε διαδικαςία ειδικσ εκκαάριςθσ τελεί υπό αναγκαςτικ
διαχείριςθ από εκκααριςτ  από το δικαςτριο  ζχει υπαχεί ςε διαδικαςία πτωχευτικο
ςυμβιβαςμο  ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ  ζχει υπαχεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτσ  εάν βρίςκεται ςε οποιαδποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε ενικζσ διατάξεισ νόμου.  αναζτουςα αρχ
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτ, υπό τθν προπόεςθ ότι αποδεικνει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε
ζςθ να εκτελζςει τθ ςμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ επιχειρθματικσ του λειτουργίασ28.

(γ) εάν, με τθν επιφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ ελογεσ ενδείξεισ που οδθγον ςτο ςυμπζραςμα
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμο,

δ) εάν μία κατάςταςθ ςγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να εραπευεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμο από τθν πρότερθ ςυμμετοχ του οικονομικο
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςναψθσ ςμβαςθσ, ςμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να εραπευεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρ  επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγομενθσ δθμόςιασ ςμβαςθσ, προθγομενθσ ςμβαςθσ με αναζτοντα
φορζα  προθγομενθσ ςμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγομενθσ ςμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ  άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,

(η) εάν ζχει κριεί ζνοχοσ εκ προζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχ των
πλθροφοριϊν που απαιτονται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμο  τθν πλρωςθ
των κριτθρίων επιλογσ, ζχει αποκρψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ  δεν είναι ςε ζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτονται κατ’ εφαρμογ τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροςασ,

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με αζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λψθσ αποφάςεων τθσ αναζτουςασ
αρχσ, να αποκτςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν αζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςναψθσ ςμβαςθσ  να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφορον τον αποκλειςμό, τθν επιλογ  τθν
ανάεςθ,

() εάν θ αναζτουςα αρχ μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο ζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ () θ περίοδοσ αποκλειςμο δεν ζχει καοριςτεί με αμετάκλθτθ

απόφαςθ, αυτ ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το

ςχετικό γεγονόσ.29

2.2.3.5. -

 λακφ κ ελ παξ. 5 ν άξζξν 18 ν λ. 4412/2016: Ζ αζέεε εο πνρξέσεο εο παξαγξάν 2 ν
άξζξν 18 ληά νβαξφ παγγικαηθφ παξάπσκα ν νηθνλνκηθνχ νξέα θαά ελ έλλνηα εο πξίπσεο ζ΄
εο παξαγξάν 4 ν άξζξν 73, θαά α ηηθφξα νξηδφκλα ηο θίκλο ηαάμηο. Δηηθά, θαά ε
ηαηθαία χλαςεο εκφηαο χκβαεο παξνρήο πεξηψλ θαζαξηκνχ ή/θαη χιαμεο, σο νβαξφ
παγγικαηθφ παξάπσκα λννχλαη ηίσο α πξνβιπφκλα ν χξν άην εο πξίπσεο γ΄ εο παξ. 2 ν
άξζξν 68 ν λ. 3863/2010 (Α΄ 115).

28 ρηθή ήισε ν πξνέξνλνο νηθνλνκηθνχ νξέα πξηιακβάλαη ν ΔΔΔ
29 Πξβι. παξάγξαν 10 ν άξζξν 73 λ.4412/2016. Δπίεο, π’ αξηζκ. πξσ. 6271/30-11-2018 έγγξαν εο Αξρήο

(ΑΓΑ Φ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β), ρηθά κ ελ απφαε ΓΔΔ εο 24 Οθσβξίν 2018 ελ πφζε C-124/2017.
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2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςναψθσ τθσ παροςασ ςμβαςθσ, όταν αποδεικνεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτσ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία30,
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκον για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμο (αυτoκάαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ
αποδεικνει ότι ζχει καταβάλει  ζχει δεςμευεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλθκαν
από το ποινικό αδίκθμα  το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργο ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, καϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικο κατάλλθλα για τθν αποφυγ
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων  παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοσ
φορείσ αξιολογονται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικο
αδικματοσ  του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κριον επαρκ, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςναψθσ ςμβαςθσ. Αν τα μζτρα κριον ανεπαρκ, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτσ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε ενικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχ ςε διαδικαςίεσ
ςναψθσ ςμβαςθσ  ανάεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χρςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά
τθν περίοδο του αποκλειςμο που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ31.

2.2.3.8.  απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ  μθ των επανορωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγομενθ παράγραφο εκδίδεται ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρρου 73 του ν.
4412/201632.

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθεί θ κρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμο
ςμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτ ορίηει, αποκλείεται από τθν
παροςα διαδικαςία ςναψθσ τθσ ςμβαςθσ.

Κριτρια Επιλογσ33

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικσ δραςτθριότθτασ34

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςναψθσ τθσ παροςασ ςμβαςθσ απαιτείται να
αςκον δραςτθριότθτα ςυναφ με το αντικείμενο τθσ ςμβαςθσ.

30 ρηθά κ ελ πξνθφκηε απνίμσλ γηα α παλνξζσηθά κέξα βι. ελ απφαε εο 14εο Ηαλναξίν 2021
ν ΓΔΔ ελ πφζε C-387/19

31 Παξ. 7 άξζξν 73 λ. 4412/2016.
32 Πξβι. απφαε π’ αξηζκ. 49341/19-05-2020 (ΔΚ 385 χρνο ΤΟΓΓ, 25-05-2020), ε νπνία μαθνινζί λα

ηρχη έσο ελ έθνε εο απφαεο εο παξ. 9 ν άξζξν 73 ν λ. 4412/2016.
33 Δπηεκαίλαη φη φια α θξηήξηα πηινγήο ίλαη πξναηξηθά, ίζλαη ελ παξνχα ηαθήξμε θαά ελ θξίε

θαη ε ηαθξηηθή ρέξηα εο A.A. θαη πξέπη λα ρίδνλαη θαη λα ίλαη αλάινγα κ ν αληθίκλν εο
χκβαεο (άξζξν 75 παξ. 1 ν λ. 4412/2016). Δπηπιένλ, νη A.A. κπνξνχλ λα πηβάιινλ νο νηθνλνκηθνχο
νξίο σο απαηήηο κκνρήο κφλν α θξηήξηα πν αλαέξνλαη ηο παξαγξάνο 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6.
Έρνλ ε λαφεα, θαά λέπηα, λα πηιέμνλ έλα, πξηφξα ή φια λρνκέλσο α σο άλσ θξηήξηα
πηινγήο, λθηκψλαο α ηηαίξα ραξαθεξηηθά εο πφ αλάζε χκβαεο (θηκψκλε αμία αήο, ηηθέο
πξηάηο θιπ), κ ρηθή πξφβιςε ε ηαθήξμε. Οη Α.Α. ηακνξψλνλ αλίνηρα α πία ν ΔΔΔ,
χκσλα κ ελ παξάγξαν 2.2.9., θαζψο θαη α κέα απφημεο ν άξζξν 2.2.9.2. Πξβι. θαη ελ
Καζλήξηα Οεγία 13 εο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κριήρια ποιοικής επιλογής δημοζίων ζσμβάζεων και έλεγτος
κααλληλόληας: ειδικά η οικονομική και τρημαοοικονομική επάρκεια και η ετνική και επαγγελμαική
ικανόηα''(ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη ηηθφξα ηο Δλφεο IΗΗ θαη IV παξ. 1 φπν παξαίζλαη ρηθά
παξαίγκαα.

34 Πξβι άξζξν 75 παξ. 2 λ. 4412/2016
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπακσ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα εμπορικά μθτρϊα που τθρονται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςσ τουσ  να ικανοποιον οποιαδποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διαζτουν ειδικ
ζγκριςθ  να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμο για να μπορον να παράςχουν τθ ςχετικ υπθρεςία
ςτθ χϊρα καταγωγσ τουσ, θ αναζτουςα αρχ μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διαζτουν τθν
ζγκριςθ αυτ  ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμο  να τουσ καλζςει να προβον ςε ζνορκθ δλωςθ
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπακο Οικονομικο
Χϊρου (Ε.Ο.Χ)  ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωρςει ςτθ ΣΔΣ,  ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγομενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ  πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε ζματα
διαδικαςιϊν ανάεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά μθτρϊα.

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ α πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοεςία, απαιτείται θ εγγραφ τουσ για τθν υπό
ανάεςθ υπθρεςία .

2.2.5 Οικονομικ και χρθματοοικονομικ επάρκεια35

Πςον αφορά τθν οικονομικ και χρθματοοικονομικ επάρκεια για τθν παροςα διαδικαςία ςναψθσ
ςμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτονται ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικσ επάρκειασ.

2.2.6 Τεχνικ και επαγγελματικ ικανότθτα36

Πςον αφορά ςτθν τεχνικ και επαγγελματικ ικανότθτα για τθν παροςα διαδικαςία ςναψθσ ςμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ α πρζπει να διαςφαλίηουν το παρακάτω προςωπικό, με τα παρακάτω ελάχιςτα
επαγγελματικά προςόντα.

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διαζτει (φυςικ παρουςία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ)
του παρακάτω προςωπικο:

i. ζνα (1) διπλωματοχο μθχανολόγο μθχανικό
ii. ζνα (1) πτυχιοχο Ρλθροφορικσ
iii. ζνα (1) πτυχιοχο θλεκτρολόγο μθχανικό
iv. ζνα (1) αδειοχο θλεκτρολόγο
v. δο (2) αδειοχουσ υδραυλικοσ

Ο Ανάδοχοσ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ, α πρζπει να κατανζμει το
προςωπικό του ϊςτε να υπάρχει ςυνεχσ παρουςία ενόσ τουλάχιςτον τεχνικο το χρονικό διάςτθμα

35 Άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνχλ λα πηιέμνλ έλα ή πξηφξα απφ α θξηήξηα πν αλαέξνλαη
ν παξφλ άξζξν θαη λα ηακνξψνλ αλίνηρα α πία ν ΔΔΔ χκσλα κ ν άξζξν 2.2.9.1, θαζψο θαη α
κέα απφημεο ν άξζξν 2.2.9.2. Δπηεκαίλαη, πξαηέξσ, φη κπνξνχλ (ρσξίο αφ λα ίλαη πνρξσηθφ) λα
ηακνξψνλ ν παξφλ άξζξν ί απαηψλαο, σο πξνο α θξηήξηα πν πηιέγνλ, ιάρηα πίπα νηθνλνκηθήο
θαη ρξεκαννηθνλνκηθήο πάξθηαο, α νπνία πξέπη λα θαιχπνλ νη πξνέξνλο νηθνλνκηθνί νξίο κ
αλανξά  γθθξηκέλα κγέζε (π.ρ. θχθινο ξγαηψλ 200.000 ξψ α 3 ιαία έε), ί δεψλαο απφ νο
νηθνλνκηθνχο νξίο λα ειψνλ ηο δενχκλο πιεξννξίο αλαέξνλαο ε κζννινγία κ ελ νπνία ζα
αμηνινγήνλ ηο πιεξννξίο αέο.

Πξβι. θαη ελ Καζλήξηα Οεγία 13 εο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κριήρια ποιοικής επιλογής δημοζίων ζσμβάζεων και
έλεγτος κααλληλόληας: ειδικά η οικονομική και τρημαοοικονομική επάρκεια και η ετνική και επαγγελμαική
ικανόηα''(ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη ηηθφξα ελ Δλφεα IΗΗ, φπν παξαίζλαη ρηθά παξαίγκαα.

36 Άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016.
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07:30 π.μ ζωσ 23.30 π.μ και επιπλζον να προκπτει ιςοδναμθ ςυνολικ παροχ υπθρεςιϊν πζντε (5)
ανρωπομθνϊν, ανά μνα ιςχοσ τθσ ςμβαςθσ.

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει ςτο προςωπικό του μζςα ατομικσ προςταςίασ καϊσ και
εκπαίδευςθ χειριςμο και χρςθσ των μζςων ατομικσ προςταςίασ καϊσ επίςθσ και οποιοδποτε
απαραίτθτο εξοπλιςμό για να φζρει ςε πζρασ τα κακοντά του.

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διαζτει ο ίδιοσ εμπειρία ςε ςυςτματα αυτοματιςμο κτθρίων τπου B.M.S.

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διαζτει ο ίδιοσ εμπειρία ςε μεγάλεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ (παρόμοιων
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων) με θλεκτρικό υποςταμό ΜΤ/ΧΤ με εγκατεςτθμζνθ ιςχ μεταςχθματιςτϊν
τουλάχιςτον 5000 kVA.

Το προςωπικό του αναδόχου πρζπει να διαζτει δίπλωμα οδγθςθσ αυτοκιντου και όχθμα μετακίνθςθ
του ςτο χϊρο εργαςίασ.

Το προςωπικο του αναδόχου, το οποίο α είναι αποκλειςτικσ απαςχόλθςθσ ςτισ εργαςίεσ ςυντρθςθσ
των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ ςτο ράκλειο ςτο προβλεπόμενο ωράριο και α είναι
απαραίτθτα τθσ αποδοχσ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ μετά τθν υποβολ των απαιτομενων
δικαιολογθτικϊν, ωσ εξσ:

Α) 1.ΜΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ:

Να είναι απόφοιτοσ ΑΕΙ, μζλοσ του ΤΕΕ δεκαετοσ (10ετοσ) τουλάχιςτον εμπειρίασ από κτςεωσ πτυχίου,
α ζχει τθν απαιτομενθ εμπειρία για τθν ανταπόκρις του ςτισ απαιτςεισ του ζργου και α διαζτει
γενικ άδεια επίβλεψθσ (ςυντρθςθσ) θλεκτρικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κάε κατθγορίασ
& ιςχοσ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ ςε αντίςτοιχεσ αλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.

Επιπλζον πρζπει να διαζτει ο ίδιοσ εμπειρία ςε ςυςτματα αυτοματιςμο κτθρίων τπου B.M.S και ςε
μεγάλεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ (παρόμοιων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων) με θλεκτρικό υποςταμό
ΜΤ/ΧΤ εγκατεςτθμζνθσ ιςχοσ μεταςχθματιςτϊν τουλάχιςτον 5000 kVA.

Ο παραπάνω τεχνικόσ πρζπει να ζχει ο ίδιοσ τισ παραπάνω άδειεσ και να μθν είναι απλϊσ μζλοσ
ςυνεργείων με αντίςτοιχεσ άδειεσ. Αντίγραφo του πτυχίου, που πρζπει να είναι ςε ιςχ, α πρζπει να
κατατεεί ςτθν Υπθρεςία.

Τα κακοντά του α είναι θ επίβλεψθ και ο ςυντονιςμόσ των τεχνιτϊν για τθν αςφαλ και ςωςτ
λειτουργία και ςυντρθςθ των εγκαταςτάςεων. Οι υπθρεςίεσ του μθχανικο ο οποίοσ α απαςχολείται
όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από ϊρα 8:00-16:00 (υποχρεωτικ φυςικ παρουςία), α αφορά τον
καθμερινό ςυντονιςμό των ςυνεργείων ςυντρθςθσ και τθν ανάλθψθ ευνθσ, προλθπτικσ
ςυντρθςθσ, περιοδικσ ςυντρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν.

Θα χορθγεί επίςθσ οποιαδποτε δλωςθ  βεβαίωςθ είναι απαραίτθτθ για τθν αδειοδότθςθ των
αλθτικϊν κζντρων ςχετικά με τα παραπάνω προσ αρμόδιοσ δθμόςιουσ φορείσ  ιδιωτικοσ φορείσ και
φορείσ του ευρτερου δθμόςιου τομζα εφόςον απαιτθεί. Θα ςυντάςςει ενθμερωτικ ζκεςθ για τα
προβλματα που δεν μπορεί να αποκαταςταον ςτα πλαίςια τθσ ςυνουσ ςυντρθςθσ, τισ ανάγκεσ
ειδικϊν επιςκευϊν μεγάλου μεγζουσ και τισ βελτιϊςεισ ςτα πλαίςια τθσ αςφαλοσ λειτουργίασ των
εγκαταςτάςεων. Επίςθσ α φροντίηει για τθν καταγραφ ςε ειδικζσ καρτζλεσ όλων των ςταδίων
ςυντρθςθσ των θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων.

Θα ζχει τθν ευνθ, τρθςθσ των βιβλίων ςυντρθςθσ του /Μ εξοπλιςμο, το βιβλίο τεχνικϊν
ενεργειϊν που εφαρμόηονται ςτα πλαίςια ςυντρθςθσ άλλου εξοπλιςμο  δομικϊν ςτοιχείων των
εγκαταςτάςεων.

Θα ζχει τθν ευνθ εκπόνθςθσ μικρο ερουσ μελετϊν ςτο αντικείμενο του που είναι αναγκαίεσ
για τθν αναβάμιςθ των εγκαταςτάςεων  τθν αδειοδότθςθ τουσ  τθν πιςτοποίθςθ τουσ
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2. ΛΕΚΤΟΛΟΓΟ ΜΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε:

Να είναι απόφοιτοσ ΤΕΙ μζλοσ του ΕΕΤΕΜ, με άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ δεκαετοσ
τουλάχιςτον εμπειρίασ από κτςεωσ πτυχίου, πτυχιοχου θλεκτρολόγου μθχανικο α’ και β’ Τάξθσ. Άδεια
άςκθςθσ δραςτθριοττων πτυχιοχου θλεκτρολόγου μθχανικο όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα π.δ. 114/2012,
115/2012, 1/2013, 108/2013 και αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον πζντε ζτθ ςε αντίςτοιχεσ
εγκαταςτάςεισ.

Επιπλζον πρζπει να διαζτει ο ίδιοσ εμπειρία ςε ςυςτματα αυτοματιςμο κτθρίων τπου B.M.S
και ςε μεγάλεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ (παρόμοιων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων) με θλεκτρικό
υποςταμό ΜΤ/ΧΤ εγκατεςτθμζνθσ ιςχοσ μεταςχθματιςτϊν τουλάχιςτον 5000 kVA

Ο παραπάνω τεχνικόσ πρζπει να ζχει ο ίδιοσ τισ παραπάνω άδειεσ και να μθν είναι απλϊσ μζλοσ
ςυνεργείων με αντίςτοιχεσ άδειεσ. Αντίγραφο του πτυχίου, που πρζπει να είναι ςε ιςχ, α πρζπει να
κατατεεί ςτθν Υπθρεςία.

Τα κακοντά του α είναι θ λειτουργία, θ προλθπτικ ςυντρθςθ και θ αποκατάςταςθ βλαβϊν
και εξοπλιςμο του εξοπλιςμο και των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των αλθτικϊν κζντρων.

Θα ςυντάςςει ενθμερωτικ ζκεςθ για τα προβλματα που δεν μπορεί να αποκαταςταον ςτα
πλαίςια τθσ ςυνουσ ςυντρθςθσ, τισ ανάγκεσ ειδικϊν επιςκευϊν μεγάλου μεγζουσ και τισ βελτιϊςεισ
ςτα πλαίςια τθσ αςφαλοσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Επίςθσ α φροντίηει για τθν καταγραφ ςε
ειδικζσ καρτζλεσ όλων των ςταδίων ςυντρθςθσ των θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων (α ζχει τθν ευνθ
τρθςθσ των βιβλίων ςυντρθςθσ του θλεκτρονικο εξοπλιςμο των εγκαταςτάςεων).

Θα ζχει τθν ευνθ εκπόνθςθσ μικρο ερουσ μελετϊν ςτο αντικείμενο του που είναι αναγκαίεσ
για τθν αναβάμιςθ των εγκαταςτάςεων  τθν αδειοδότθς τουσ  τθν πιςτοποίθςθ τουσ.

Β) ΡΛΟΦΟΙΚΣ ΤΕ: Θα είναι απόφοιτοσ ΤΕΙ, τριετοσ τουλάχιςτον εμπειρίασ από κτςεωσ πτυχίου,
α ζχει τθν απαιτομενθ εμπειρία για τθν ανταπόκρις του ςτισ απαιτςεισ του ζργου και α διαζτει
γενικ άδεια επίβλεψθσ εγκαταςτάςεων πλθροφορικσ και ιδιαίτερα δικτων και εμπειρία δο (2)
χρόνων .

Τα κακοντά του α είναι θ επίβλεψθ και θ ςυντρθςθ του εξοπλιςμο και των εγκαταςτάςεων
πλθροφορικσ των αλθτικϊν κζντρων. Οι υπθρεςίεσ του υπευνου Ρλθροφορικσ ο οποίοσ α
απαςχολείται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από ϊρα 08:00 – 16:00 (υποχρεωτικ φυςικ παρουςία), α
αφορά τον ςυντονιςμό εργαςιϊν για τον τομζα τθσ πλθροφορικσ τθν ανάλθψθ ευνθσ, προλθπτικσ
ςυντρθςθσ, περιοδικσ ςυντρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν του εξοπλιςμο και των εγκαταςτάςεων
πλθροφορικσ.

Θα ςυντάςςει ενθμερωτικ ζκεςθ για τα προβλματα που δεν μπορεί να αποκαταςταον ςτα
πλαίςια τθσ ςυνουσ ςυντρθςθσ, τισ ανάγκεσ ειδικϊν επιςκευϊν μεγάλου μεγζουσ και τισ βελτιϊςεισ
ςτα πλαίςια τθσ αςφαλοσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Επίςθσ α φροντίηει για τθν καταγραφ ςε
ειδικζσ καρτζλεσ όλων των ςταδίων ςυντρθςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν (α ζχει τθν ευνθ, τρθςθσ
των βιβλίων ςυντρθςθσ του θλεκτρονικο εξοπλιςμο, των εγκαταςτάςεων).

Θα ζχει τθν ευνθ εκπόνθςθσ μικρο ερουσ μελετϊν ςτο αντικείμενο του που είναι αναγκαίεσ
για τθν αναβάμιςθ των εγκαταςτάςεων  τθν αδειοδότθςθ τουσ  τθν πιςτοποίθςθ τουσ.

Γ) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΛΕΚΤΟΛΟΓΟΙ:

Ο θλεκτρολόγοσ α διαζτει τουλάχιςτον ϋΑδεια λεκτροτεχνίτθ Α’, Γ’,ΣΤ’ ειδικότθτασ και αποδεδειγμζνθ
εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ ςε αντίςτοιχεσ αλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.

Οι παραπάνω τεχνίτεσ πρζπει να ζχουν οι ίδιοι τισ παραπάνω άδειεσ και να μθν είναι απλϊσ μζλθ
ςυνεργείων με αντίςτοιχεσ άδειεσ. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρζπει να είναι ςε ιςχ, α πρζπει να
κατατεον ςτθν Υπθρεςία. Ειδικά για τον λεκτρολόγο είναι απαραίτθτο θ αντίςτοιχθ άδεια για τθν
δυνατότθτα επίςκεψθσ ςτουσ υποςταμοσ.
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Τα κακοντά του α είναι θ λειτουργία, θ προλθπτικ ςυντρθςθ και θ αποκατάςταςθ βλαβϊν
του εξοπλιςμο και των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των αλθτικϊν κζντρων.

Δ) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΑΥΛΙΚΟΙ:

Οι υδραυλικοί πρζπει να ζχουν Άδεια αρχιτεχνίτθ υδραυλικο Α Τάξθσ και αποδεδειγμζνθ
εμπειρία τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ ςε αντίςτοιχεσ αλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.

Οι παραπάνω τεχνίτεσ πρζπει να ζχουν οι ίδιοι τισ παραπάνω άδειεσ και να μθν είναι απλϊσ μζλθ
ςυνεργείων με αντίςτοιχεσ άδειεσ. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρζπει να είναι ςε ιςχ, α πρζπει να
κατατεον ςτθν Υπθρεςία.

Τα κακοντά του α είναι θ λειτουργία, θ προλθπτικ ςυντρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν του
εξοπλιςμο και των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων των αλθτικϊν κζντρων

Θα φροντίηει για τθν καταγραφ ςε ειδικζσ καρτζλεσ όλων των ςταδίων ςυντρθςθσ των
ςυςτθμάτων αυτϊν (α ζχει τθν ευνθ τρθςθσ των βιβλίων ςυντρθςθσ του εξοπλιςμο που ςυντθρεί).

Εκτόσ των παραπάνω ο υποψφιοσ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να καταζςει:

α) τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ παροχσ υπθρεςιϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ των τριϊν
τελευταίων ετϊν37

β) το τεχνικό προςωπικό  τεχνικοσ φορείσ, ιδίωσ τουσ υπευνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ που
διαζτουν,

γ) τον τεχνικό εξοπλιςμό που διαζτουν και τα μζτρα που λαμβάνουν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ,
καϊσ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ,

δ) τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του παρόχου υπθρεςιϊν  των διευυντικϊν
ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ,

ε) μζτρα περιβαλλοντικσ διαχείριςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ (αν πρζπει να εφαρμοςτον).

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικσ διαχείριςθσ38

Πςον αφορά τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικσ διαχείριςθσ για τθν
παροςα διαδικαςία ςναψθσ ςμβαςθσ, δεν υπάρχει κάποια απαίτθςθ από τθν πλευρά των οικονομικϊν
φορζων.

2.2.8 Στριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείσ δεν μπορον, όςον αφορά τα κριτρια τθσ οικονομικσ και χρθματοοικονομικσ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικ και επαγγελματικ ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικσ φςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοσ39. Στθν περίπτωςθ αυτ, αποδεικνουν ότι α ζχουν ςτθ διάες τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικσ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.

37 Οη Α.Α. κπνξνχλ λα δενχλ έσο ξία έε θαη λα ιακβάλνλ πφςε νηρία κβάσλ πν
θιέζεθαλ/παξαφζεθαλ πξηλ απφ ελ ιαία ξηία

38 Δπηεκαίλαη φη α πξφπα ίλαη πξναηξηθά, ήνη ίζλαη ελ παξνχα ηαθήξμε, θαά ελ θξίε θαη ε
ηαθξηηθή ρέξηα εο Α.Α. θαη πξέπη λα ρίδνλαη θαη λα ίλαη αλάινγα κ ν αληθίκλν εο χκβαεο
(Πξβι. άξζξν 82 λ. 4412/2016)

39 Γχλαλαη, πίεο, λα εξίδνλαη θαη ηο ηθαλφεο ν/ σλ πξγνιάβσλ, νο νπνίνο πξνίζλαη λα
αλαζένλ ελ θέιε κήκανο/ κεκάσλ εο πφ αλάζεο χκβαεο
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Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτρια επαγγελματικσ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτματοσ ΧΙΙ
του Ρροςαρτματοσ Αϋ του ν. 4412/2016  με τθν ςχετικ επαγγελματικ εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
δεν μπορον να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι α εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ  τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτονται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ40.

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτομενθ με τθ διακρυξθ οικονομικ και χρθματοοικονομικ επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινο υπευνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςμβαςθσ 41.

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μπορον να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ  άλλων φορζων 42.

 εκτζλεςθ των εργαςιϊν/ καθκόντων τθσ ςμβαςθσ γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα , αν
θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτ.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμμα τθσ ςμβαςθσ που προτίεται να αναζςει
υπό μορφ υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, καϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίεται να αναζςει τμμα(τα) τθσ ςμβαςθσ υπό
μορφ υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικσ
αξίασ τθσ ςμβαςθσ, θ αναζτουςα αρχ ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμο τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροςασ43. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοται να αντικαταςτςει ζναν
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμο τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικσ επιλογσ

Το δικαίωμα ςυμμετοχσ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προποζςεισ ςυμμετοχσ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολ τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολ των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τθ ςναψθ τθσ ςμβαςθσ δια τθσ υπευνθσ δλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρρου
105 του ν. 4412/2016.

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεονται να
αποδεικνουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμο τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροςασ και ότι πλθρον τα ςχετικά κριτρια επιλογσ κατά
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )44.

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίεται να αναζςει
τμμα(τα) τθσ ςμβαςθσ υπό μορφ υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικσ αξίασ τθσ ςμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεονται να αποδεικνουν, κατά τα
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμο τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροςασ45.

40 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 . 2 ν λ. 4412/2016.
41 Ζ απαίεε αή ίζαη θαά ελ θξίε εο A.A., άιισο ηαγξάαη.
42 Πξβι φγνν άην παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016.
43 Ο φξνο αφο κπνξί λα ζί, θαά ελ θξίε εο αλαζέναο αξρήο, θαη ελ πξίπσε πνννχ κηθξφξν

ν 30% εο θηκψκλεο αμίαο εο χκβαεο (πξβι. παξ. 5 άξζξν 131 ν λ. 4412/2016).
44 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016.
45 Πξβι άξζξν 131 παξ. 6 λ. 4412/2016
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Αν επζλουν μεταβολζσ ςτισ προποζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθρον, ςμφωνα

με το παρόν άρρο, οι οποίεσ επζλουν  για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλρωςθ του ΕΕΕΣ

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςναψθ του ςυμφωνθτικο οι προςφζροντεσ

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν αναζτουςα αρχ.46.

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικ απόδειξθ κατά τθν υποβολ προςφορϊν

Ρροσ προκαταρκτικ απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθρον τα ςχετικά κριτρια επιλογσ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολ τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχσ, το προβλεπόμενο από το άρρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπακό

Ενιαίο Ζγγραφο Σμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροςα Ραράρτθμα ΙΙ το
οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπευνθ δλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ47

καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντπου του Ραραρτματοσ 2 του Κανονιςμο (ΕΕ) 2016/7 και
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοσ φορείσ ςμφωνα με τισ οδθγίεσ του
Ραραρτματοσ 148.

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφ με θμερομθνία εντόσ του χρονικο διαςτματοσ κατά το οποίο μπορον να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξ τθσ θμερομθνίασ υπογραφσ του ΕΕΕΣ
και τθσ καταλθκτικσ θμερομθνίασ υποβολσ προςφορϊν ζχουν επζλει μεταβολζσ ςτα δθλωζντα
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςρει τθν προςφορά του, χωρίσ να
απαιτείται απόφαςθ τθσ αναζτουςασ αρχσ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.49Ο οικονομικόσ φορζασ δναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ
με ςυνοδευτικ υπευνθ δλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ50.

Κατά τθν υποβολ του ΕΕΕΣ, καϊσ και τθσ ςυνοδευτικσ υπευνθσ δλωςθσ, είναι δυνατ, με μόνθ τθν
υπογραφ του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικο φορζα, θ προκαταρκτικ απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμο που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροςασ, για το ςνολο των φυςικϊν
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικο, διευυντικο  εποπτικο οργάνου του  ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λψθσ αποφάςεων  ελζγχου ςε αυτόν.

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικο φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτο, όπωσ προκπτει από το
ιςχον καταςτατικό  το πρακτικό εκπροςϊπθςσ του κατά το χρόνο υποβολσ τθσ προςφοράσ  το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςναψθσ ςυμβάςεων  για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςναψθσ ςμβαςθσ.

Στθν περίπτωςθ υποβολσ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπακό Ενιαίο Ζγγραφο
Σμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιττωσ πρζπει να

46 Άξζξν 104  λακφ κ ηο παξ. 4 θαη 5 ν άξζξν 105 ν λ. 4412/2016
47 Σν ΔΔΔ πξηιακβάλη α αθφινζα Μέξε:Μέξνο Η Πιεξννξίο ρηθά κ ε ηαηθαία χλαςεο χκβαεο

θαη ελ αλαζένα αξρή,Μέξνο ΗΗ Πιεξννξίο ρηθά κ νλ νηθνλνκηθφ νξέα,Μέξνο ΗΗΗ Κξηήξηα
απνθιηκνχ,Μέξνο IV Κξηήξηα Δπηινγήο,Μέξνο VI Σιηθέο ειψηο.

48 Απφ ηο 2-5-2019, παξέραη ε λέα ειθξνληθή πεξία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πν πξνέξη ε λαφεα ειθξνληθήο χλαμεο θαη
ηαρίξηεο ν Δξσπατθνχ Δληαίν Δγγξάν χκβαεο (ΔΔΔ).Μπνξί λα ί ε ρηθή αλαθνίλσε ε
Γηαηθαθή Πχιε ν ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr Πξβι θαη ν Γηνξζσηθφ (Δπίεκε Δεκξία εο
Δξσπατθήο Έλσεο L 17/65 εο 23εο Ηαλναξίν 2018) νλ Δθιηθφ Καλνληκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ελ
θαζηέξσε ν πνπνηεκέλν λχπν γηα ν Δξσπατθφ Δληαίν Έγγξαν Πξνκήζηαο, κ ν νπνίν πηιχζεθαλ α
ρηθά δεήκαα νξνινγίαο πν πήξραλ ν αξρηθφ πίεκν ιιεληθφ θίκλν ν Δθιηθνχ Καλνληκνχ.
Μπνξί λα ί ν ρηθφ Γηνξζσηθφ ελ αθφινζε ηαξνκή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

49
Ρρβλ. άρρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιθκε από το άρρο 28 του ν. 4782/2021 (36Α’).

50 Πξβι άξζξν 79 παξ. 9 ν λ. 4412/2016, φπσο ξνπνπνηήζεθ κ ν άξζξν 27 ν λ. 4782/2021
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προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχσ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομσ αμοιβσ
μεταξ τουσ) κάε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, καϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτσ αυτσ51.

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικ υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,52 τθν κατάςτας του ςε

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ

παροςθσ53 και ταυτόχρονα να επικαλεςεί και τυχόν λθφζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ

αξιοπιςτίασ του.

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικο φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν

ςναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμο, θ

ςυνδρομ περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοσ περιόδου τθσ ιςχοσ του λόγου αποκλειςμο

(παραγράφου 10 του άρρου 73)  θ εφαρμογ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρρου 44 του ν.

3959/2011, ςμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροςθσ, αναλεται ςτο ςχετικό πεδίο

που προβάλλει κατόπιν ετικσ απάντθςθσ54.

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολ φόρων  ειςφορϊν κοινωνικσ αςφάλιςθσ
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ εωρείται ότι δεν ζχουν αετθεί
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόεςμεσ  εφόςον ζχουν υπαχεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που
τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοται να απαντςει καταφατικά ςτο
ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλρωτεσ υποχρεϊςεισ
όςον αφορά ςτθν καταβολ φόρων  ειςφορϊν κοινωνικσ αςφάλιςθσ , κατά περίπτωςθ, εάν ζχει
αετςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του55.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα56

Α.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομσ λόγων αποκλειςμο κατ’ άρρο 2.2.3 και τθσ πλρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικσ επιλογσ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ.  προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. αναζτουςα αρχ μπορεί να ηθτεί από
προςφζροντεσ, ςε οποιοδποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορ διεξαγωγ τθσ διαδικαςίασ.

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεονται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά  άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ αναζτουςα αρχ ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά  τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε ενικ βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίεται δωρεάν, όπωσ ενικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςςτθμα αποκευςθσ εγγράφων  ςςτθμα προεπιλογσ.  δλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
ενικ βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπακό Ενιαίο Ζγγραφο Σμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτονται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικ
διευνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ
δλωςθ ςυναίνεςθσ.

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεονται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ αναζτουςα αρχ που
ζχει αναζςει τθ ςμβαςθ διαζτει δθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουον να ιςχουν57.

51 Άξζξν 96 παξ. 7 ν λ. 4412/2016
52 βι. Γ.Δ.Δ. απφαε εο 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, θ. 28
53 Βι. ληθηθά Δ 754/2020, 753/2020 (Γ Σκήκα),
54 Παξ. 1 ν άξζξν 79 ν λ. 4412/2016, φπσο ξνπνπνηήζεθ κ ελ παξ. 5 ν άξζξν 235 ν λ. 4635/2019.
55 Παξ. 2Α άξζξν 73  λακφ κ ελ παξ. 8 ν άξζξν 79 ν λ. 4412/2016
56 Πξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016 Δπηεκαίλαη, πξαηέξσ φη ε A.A. δεάη απφ νο νηθνλνκηθνχο νξίο λα

πξνθνκίνλ κφλν θίλα α απνηθηθά κέα πν αλαπνθξίλνλαη νο ιφγνο απνθιηκνχ θαη α θξηήξηα
πηινγήο πν έρη νξίη ηο παξαγξάνο 2.2.3 έσο 2.2.8 εο παξνχαο. Δάλ, γηα παξάηγκα, λ απαηήη
ιάρηα πίπα ρξεκαννηθνλνκηθήο πάξθηαο σλ νηθνλνκηθψλ νξέσλ, φ λ ζα δεήη νχ α
απνηθηθά κέα εο παξ. Β.3 εο παξνχαο
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Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςμφωνα με τθν παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροςασ.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικ γλϊςςα  ςυνοδεονται από επίςθμθ μετάφρας
τουσ ςτθν ελλθνικ γλϊςςα ςμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομσ των λόγων αποκλειςμο τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω:

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ  χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα 
πιςτοποιθτικά  όπου το ζγγραφα  τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.4, τα ζγγραφα  τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικαίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ , ςτα κράτθ -
μζλθ  ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπευνθ δλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικσ  διοικθτικσ αρχσ, ςυμβολαιογράφου  αρμόδιου επαγγελματικο 
εμπορικο οργανιςμο του κράτουσ - μζλουσ  τθσ χϊρασ καταγωγσ  τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίςθμθ δλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα  τα πιςτοποιθτικά τθσ παροςασ
παραγράφου  ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίςθμεσ δθλϊςεισ καίςτανται διαζςιμεσ μζςω του επιγραμμικο αποετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικο μθτρϊου, όπωσ του ποινικο μθτρϊου , ελλείψει
αυτο, ιςοδναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικ  διοικθτικ αρχ του κράτουσ-μζλουσ
 τθσ χϊρασ καταγωγσ  τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκπτει ότι πλθρονται αυτζσ οι προποζςεισ, που να ζχει εκδοεί ζωσ τρεισ (3) μνεσ πριν από τθν
υποβολ του58.

 υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικο,
διευυντικο  εποπτικο οργάνου του εν λόγω οικονομικο φορζα  ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λψθσ αποφάςεων  ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχ του οικείου κράτουσ -
μζλουσ  χϊρασ, που να είναι εν ιςχ κατά το χρόνο υποβολσ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχοσ, που να ζχει εκδοεί ζωσ τρεισ (3) μνεσ πριν από τθν υποβολ του59

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ
α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοσ κοινωνικσ αςφάλιςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπευνθ δλωςθ ότι
δεν ζχει εκδοεί δικαςτικ  διοικθτικ απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικ ιςχ για τθν αζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολ φόρων  ειςφορϊν κοινωνικσ αςφάλιςθσ.

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.460 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχ του
οικείου κράτουσ - μζλουσ  χϊρασ, που να ζχει εκδοεί ζωσ τρεισ (3) μνεσ πριν από τθν υποβολ του.

57 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016.
58 Πξβι. παξ. 12 άξζξν 80 ν λ.4412/2016.

59 Πξβι. παξ. 12 άξζξν 80 ν λ.4412/2016
60 Δφνλ ε αλαζένα αξρή ελ πηιέμη σο ιφγν απνθιηκνχ
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Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικσ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκπτει
ότι δεν τελον υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό  υπό αναγκαςτικ διαχείριςθ  δικαςτικ
εκκαάριςθ  ότι δεν ζχουν υπαχεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λςθσ  κατάεςθσ αίτθςθσ λςθσ του νομικο
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.. από το οποίο προκπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυεί και τεεί υπό
εκκαάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.

iii) Εκτπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικ πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχσ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκπτει
θ μθ αναςτολ τθσ επιχειρθματικσ δραςτθριότθτάσ τουσ.

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικσ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ..

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπευνθ δλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικο
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμο

ε)για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπευνθ δλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικο φορζα περί μθ επιβολσ
ςε βάροσ του τθσ κρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμο, ςμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοεςίασ61.

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικσ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικο (
εμπορικο) μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπακσ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικο ( εμπορικο) μθτρϊου του Ραραρτματοσ XI του Ρροςαρτματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφ τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο  το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικαίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ , ςτα κράτθ - μζλθ  ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπευνθ δλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικσ  διοικθτικσ αρχσ,
ςυμβολαιογράφου  αρμόδιου επαγγελματικο οργανιςμο τθσ χϊρασ καταγωγσ  τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάεςθ ςμβαςθσ.62

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφσ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο  πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ  απαιτείται
να διαζτουν τθν ειδικ ζγκριςθ / άδεια άςκθςθσ επαγγελματικσ δραςτθριότθτασ που απαιτείται  να
είναι μζλθ του αντίςτοιχου επιμελθτθρίου θ επαγγελματικο φορζα.

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφορον ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικσ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολ τουσ,63 εκτόσ αν, ςμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχοσ.

61 Γχξν άην παξ. 4 ν άξζξν 74 ν λ. 4412/2016
62 Πξβι. Παξάξεκα XI Πξναξήκανο Α λ. 4412/2016. Δπηεκαίλαη φη ε Α.Α. απαηί ελ θάν

ηαθήξμε, θαά πξίπσε, γηα νο γθαεκέλνο ελ Διιάα νηθνλνκηθνχο νξίο ββαίσε γγξαήο 
έλα απφ α ρηθά Δπηκιεήξηα/Μεξψα, θαά πξίπσε .

63 Πξβι.παξάγξαν 12 άξζξν 80 ν λ.4412/2016.
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Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικσ και χρθματοοικονομικσ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 δεν
υπάρχουν απαιτςεισ.

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικσ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ οι οικονομικοί
φορείσ απαιτείται να προςκομίςουν:

α. τα διπλϊματα του προςωπικο και μζλουσ τθσ ομάδασ εργαςίασ του υποψθφίου αναδόχου.

β. άδειεσ εργαςίασ για το αντικείμενο που αναλαμβάνει κάε μζλοσ τθσ ομάδασ εργαςίασ του υποψθφίου
αναδόχου.

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςσ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικσ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 δεν υπάρχουν απαιτςεισ.

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά  προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοεςία, και δθλϊνει
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχ (πχ ΓΕΜ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό
ιςχουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν υποβολ του64, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχοσ.

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποσ οικονομικοσ φορείσ προςκομίηονται:

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοται, κατά τθν κείμενθ νομοεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςτο ΓΕΜ65,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχουςασ εκπροςϊπθςθσ66, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολ του.

64 Πξβι. παξάγξαν 12 άξζξν 80 ν λ.4412/2016
65 χκσλα κ ν άξζξν 86 λ. 4635/2019 ν ΔΜΖ γγξάνλαη πνρξσηθά :

α. ε Αλψλκε Δαηξία πν πξνβιέπαη νλ λ. 4548/2018 (Α` 104),

β. ε Δαηξία Πξηνξηκέλεο Δζχλεο πν πξνβιέπαη νλ λ. 3190/1955 (Α` 91),

γ. ε Ηησηθή Καιαηνρηθή Δαηξία πν πξνβιέπαη νλ λ. 4072/2012 (Α` 86),

. ε Οκφξξζκε θαη Δξφξξζκε (απιή ή θαά κνρέο) Δαηξία πν πξνβιέπνλαη νλ λ. 4072/2012 (Α` 86),
θαζψο θαη νη νκφξξζκνη αίξνη αψλ,

. ν Αηθφο λαηξηκφο ν λ. 1667/1986 (Α` 196) (νλ νπνίν πξηιακβάλνλαη ν αιιειααιηηθφο, ν
πησηθφο θαη ν νηθννκηθφο λαηξηκφο),

. ε Κνηλ..ΔΠ. πν ήλαη θαά νλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη

δ. ε Κνη..Π.Δ. πν ήλαη θαά νλ λ. 2716/1999 (Α` 96),

ε. ε Αηθή Δαηξία κ νηθνλνκηθφ θνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ν λ. 4072/2012),

ζ. ν Δξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πν πξνβιέπαη απφ νλ Καλνληκφ 2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ L.
199, ηνξζσηθφ L. 247) θαη έρη ελ έξα ν ελ εκαπή,

η. ε Δξσπατθή Δαηξία πν πξνβιέπαη νλ Καλνληκφ 2157/2001/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 294) θαη έρη ελ έξα εο
ελ εκαπή,

ηα. ε Δξσπατθή λαηξηηθή Δαηξία πν πξνβιέπαη νλ Καλνληκφ 1435/2003/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 207) θαη έρη
ελ έξα εο ελ εκαπή,

ηβ. α πνθααήκαα ή πξαθνξία πν ηαεξνχλ ελ εκαπή νη αιιναπέο αηξίο πν αλαέξνλαη ν
άξζξν 29 εο Οεγίαο (ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη έρνλ έξα  θξάνο - κέινο εο Δξσπατθήο
Έλσεο (Δ.Δ.),

ηγ. α πνθααήκαα ή πξαθνξία πν ηαεξνχλ ελ εκαπή νη αιιναπέο αηξίο πν έρνλ έξα  ξίε
ρψξα θαη λνκηθή κνξή αλάινγε κ θίλε σλ αιιναπψλ αηξηψλ πν αλαέξαη ελ πξίπσε ηβ`,

η. α πνθααήκαα ή πξαθνξία, κέσ σλ νπνίσλ λξγνχλ κπνξηθέο πξάμηο ελ εκαπή α ηθά ή
λνκηθά πξφσπα ή λψηο πξνψπσλ πν έρνλ ελ θχξηα γθαάαε ή ελ έξα νο ελ αιιναπή θαη λ
κπίπνλ ηο πξηπψηο ηβ` θαη ηγ`,
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικο προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜ, εφόςον ζχει εκδοεί ζωσ τρεισ (3) μνεσ πριν από τθν υποβολ του.

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικ μορφ του οικονομικο φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπευνθ δλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουον να ιςχουν κατά τθν υποβολ τουσ.

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροςασ διαδικαςίασ ανάεςθσ ζχουν χορθγθεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ-
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικο οργάνου διοίκθςθσ του νομικο προςϊπου με τθν οποία
χορθγθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικο φορζα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπευνθ δλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικο φορζα.

Οι ωσ άνω υπευνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολ των δικαιολογθτικϊν.

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκπτουν θ νόμιμθ ςςταςθ του οικονομικο φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμο (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφσ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, καϊσ και θ θτεία του/των /και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ67 που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχουςεσ ενικζσ διατάξεισ  διαζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπακά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτματοσ VII του
Ρροςαρτματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μπορον να προςκομίηουν ςτισ αναζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφσ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχ  το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφ των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο  θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.

 πιςτοποιομενθ εγγραφ ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοσ  το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτςεισ ποιοτικσ επιλογσ, τισ οποίεσ καλπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ  το πιςτοποιθτικό.

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολσ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφσ τουσ. Ειδικϊσ
όςον αφορά τθν καταβολ των ειςφορϊν κοινωνικσ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν,
προςκομίηονται επιπροςζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφσ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β.

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοιν προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

η. ε Κνηλνπξαμία πν θααρσξίδαη χκσλα κ ν άξζξν 293 παξάγξανο 3 ν λ. 4072/2012
66 Σν πηνπνηεηθφ Ηρχναο Δθπξνψπεεο (θααρσξίηο καβνιψλ θπξνψπεεο) παξνηάδη ηο ρηθέο

κ ε ηνίθεε θαη θπξνψπεε εο αηξίαο θααρσξίηο/καβνιέο ν ληθφ Δκπνξηθφ Μεξψν.

Σν Αλαιηθφ Πηνπνηεηθφ Δθπξνψπεεο παξνηάδη α νηρία σλ πξνψπσλ πν ηνηθνχλ θαη θπξνσπνχλ
ελ αηξία αή ε ηγκή, θαζψο θαη ν χξνο σλ αξκνηνήσλ νο

67 Πξβι άξζξν 83 λ. 4412/2016.

ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ
22REQ011860703 2022-12-20



Σελίδα 32

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επιυμεί να ςτθριχεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι α ζχει ςτθ διάες του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικ ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό  ςε περίπτωςθ νομικο προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου διοίκθςθσ αυτο  ςε περίπτωςθ φυςικο προςϊπου υπευνθ δλωςθ), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξ τουσ
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχ προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικσ /και
τεχνικσ /και επαγγελματικσ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτ να είναι ςτθ διάεςθ του
διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σμβαςθσ.  ςχετικ αναφορά α πρζπει να είναι λεπτομερσ και
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που α είναι διαζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου α χρθςιμοποιθον αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ. Ο
τρίτοσ α δεςμεεται ρθτά ότι α διαζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ ςμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι α κάνει χρςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεεί θ
ςμβαςθ.

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διαζτει χρθματοοικονομικ επάρκεια, α δθλϊνει επίςθσ ότι καίςταται από
κοινο με τον διαγωνιηόμενο υπευνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ.

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διαζτει ςτοιχεία τεχνικσ  επαγγελματικσ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ
ΙΙ του Ραραρτματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτματοσ Α του ν. 4412/2016  με τθν ςχετικ επαγγελματικ
εμπειρία, α δεςμεεται ότι α εκτελζςει τισ εργαςίεσ  υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτονται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ,δθλϊνοντασ το τμμα τθσ ςμβαςθσ που α εκτελζςει.

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι α κάνει χρςθ
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπευνθ δλωςθ του
προςφζροντοσ με αναφορά του τμματοσ τθσ ςμβαςθσ το οποίο προτίεται να αναζςει ςε τρίτουσ υπό
μορφ υπεργολαβίασ και υπευνθ δλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροςα Διακρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχεί ζωσ
τρεισ (3) μνεσ πριν από τθν υποβολ τουσ,

 οι υπευνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολ των δικαιολογθτικϊν68. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται εϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφσ τουσ.

68 Πξβ. παξάγξαν 12 άξζξν 80 ν λ.4412/2016.
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2.3 Κριτρια Ανάεςθσ

2.3.1 Κριτριο ανάεςθσ69

Κριτριο ανάεςθσ τθσ Σμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικ άποψθ προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμσ ςτο ςνολο τθσ υπθρεςίασ.

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολσ προςφορϊν

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακρυξθσ για
το ςνολο τθσ περιγραφόμενθσ υπθρεςίασ.

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.

 ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοιν προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοσ φορείσ που αποτελον τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιττωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχσ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομσ αμοιβσ μεταξ τουσ) κάε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, καϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτσ αυτσ.

Οι οικονομικοί φορείσ μπορον να αποςρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικ θμερομθνία
υποβολσ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ
αναζτουςασ αρχσ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν αναζτουςα αρχ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΔΣ.70

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολσ προςφορϊν

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΔΣ, μζχρι
τθν καταλθκτικ θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροςα διακρυξθ, ςτθν Ελλθνικ Γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρρα 36 και 37 και ςτθν
κατ’ εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρρου 36 του ν.4412/2016 εκδοείςα
υπϋαριμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοιν Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επενδςεων και Ψθφιακσ Διακυβζρνθςθσ με ζμα «υμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφορον τθν
ανάεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθειϊν και Υπθρεςιϊν με χρςθ των επιμζρουσ εργαλείων και
διαδικαςιϊν του Ενικο Συςτματοσ λεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΔΣ)», εφεξσ «Κ.Υ.Α.
ΕΣΔΣ Ρρομειεσ και Υπθρεςίεσ»

Για τθ ςυμμετοχ ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διαζτουν
προθγμζνθ θλεκτρονικ υπογραφ που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο)
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφον ςτο ΕΣΔΣ, ςμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του
άρρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΔΣ Ρρομειεσ και Υπθρεςίεσ.

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολσ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΔΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΔΣ με
υπθρεςίεσ χρονοςμανςθσ, ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ
του άρρου 10 τθσ ωσ άνω κοινσ υπουργικσ απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικσ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολσ
προςφοράσ ςτο ΕΣΔΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικσ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΔΣ, θ αναζτουςα αρχ
ρυμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμο με αιτιολογθμζνθ απόφας τθσ.71

69 Άξζξν 86 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη πνπνηεκέλν έλπν 2 Παξαξήκανο II (Πξνθήξμε χκβαεο), παξ. II.2.5
Δθιηθνχ Καλνληκνχ (ΔΔ) 2015/1986 εο Δπηξνπήο (L 296)

70 Άξζξν 15 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο
71 Άξζξν 37 παξ. 4 ν λ. 4412/2016 θαη άξζξν 4 παξ. 2 Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη- Τπεξίο.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουα ςμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΔΣ Ρρομειεσ και Υπθρεςίεσ:
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ–Τεχνικ Ρροςφορά», ςτον
οποίο περιλαμβάνεται το ςνολο των κατά περίπτωςθ απαιτομενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικ
προςφορά, ςμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοεςίασ και τθν παροςα.

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικ Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικ προςφορά του οικονομικο φορζα και το ςνολο των κατά περίπτωςθ απαιτομενων
δικαιολογθτικϊν.

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χρςθ τθσ ςχετικσ λειτουργικότθτασ του ΕΣΔΣ, τα
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτρα ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω παρξθσ τεχνικο  εμπορικο απορρτου, ςτθ ςχετικ δλως του, αναφζρει ρθτά
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου  διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικ προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικσ προςφοράσ που χρθςιμοποιονται για
τθν αξιολόγθς τθσ.

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα
θλεκτρονικά αρχεία, που αφορον δικαιολογθτικά ςυμμετοχσ-τεχνικσ προςφοράσ και οικονομικσ
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΔΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικσ
λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφ θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελον ςυνοπτικ αποτπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγ και θ επιςναψθ των προαναφερζντων αναφορϊν
(εκτυπϊςεων) δναται να πραγματοποιείται για κάε υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμ που ζχει
ολοκλθρωεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν72.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτματοσ, ωσ εξσ :

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικ προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςον και
ςε ζντυπθ μορφ, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:

α) είτε των άρρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικ υπογραφ  ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille

β) είτε των άρρων 15 και 2773 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικ υπογραφ  ςφραγίδα

72 Άξζξν 13 παξ. 1.4 θαη 1.5 εο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο
73 Βι.ρηθά κ ελ ειθξνληθή πχζλε ήισε ν άξζξν ηθνφ έβνκν εο απφ 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) -

πν θξψζεθ κ ν άξζξν 1 ν λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαά ηο παξαγξάνο 1 θαη 2 ν νπνίν:" Ζ πχζλε
ήισε ν άξζξν 8 ν λ. 1599/1986 (Α` 75) κπνξί λα λάαη ελ Δληαία Φεηαθή Πχιε εο Γεκφηαο
Γηνίθεεο ν άξζξν 52 ν λ. 4635/2019, κέσ εο ειθξνληθήο αξκνγήο «e-Dilosi». Ζ ειθξνληθή
πχζλε ήισε πνβάιιαη θαη γίλαη απνθή χκσλα κ α νξηδφκλα ν ηθνφ έαξν άξζξν εο
παξνχαο. 2. Ζ αζληθνπνίεε πν πξαγκανπνηίαη γηα ε ρξήε εο ειθξνληθήο αξκνγήο εο παξ. 1 ν
παξφλνο έρη ελ ίηα ηρχ κ ε ββαίσε γλήην πνγξαήο ν άξζξν 11 ν λ. 2690/1999 (Α` 45). Ζ
εκξνκελία πν αλαγξάαη ελ πξνεγκέλε ή γθθξηκέλε ειθξνληθή ξαγία ν Τπνξγίν Φεηαθήο
Γηαθβέξλεεο αληνηρί ελ εκξνκελία έθνεο εο ειθξνληθήο πχζλεο ήισεο. Δφνλ εξνχλαη νη
φξνη ν πξνεγνχκλν αίν, ε ειθξνληθή πχζλε ήισε, φν σο ειθξνληθφ φν θαη σο έλπν
έγγξαν, ληά έγγξαν βέβαηεο ρξνλνινγίαο".
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γ) είτε του άρρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολσ υπευνθσ δλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλσ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 74

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφ τα ΦΕΚ75 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
ζντυπα, εταιρικά  μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδ ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά,
όπωσ αριμοσ, αποδόςεισ ςε διενείσ μονάδεσ, μαθματικοσ τπουσ και ςχζδια.

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχ του Οικονομικο Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφ θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευνθ του οικονομικο
φορζα ςτθν αναζτουςα αρχ, ςε ζντυπθ μορφ και ςε κλειςτό-οσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται
ο αποςτολζασ και ωσ παραλπτθσ θ Επιτροπ Διαγωνιςμο του παρόντοσ διαγωνιςμο, τα ςτοιχεία τθσ
θλεκτρονικσ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςον ςε πρωτότυπθ μορφ.Τζτοια
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι :

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικ επιςτολ ςυμμετοχσ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτ εκδίδεται θλεκτρονικά,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199976,

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωεί από δικθγόρο  δεν φζρουν εϊρθςθ από υπθρεςίεσ
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρρου 11 του ν. 2690/1999  δεν ςυνοδεονται από
υπευνθ δλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, καϊσ και

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille),  προξενικ
εϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωεί από δικθγόρο77.

Σε περίπτωςθ μθ υποβολσ ενόσ  περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφ, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγθςθσ ςυμμετοχσ, θ αναζτουςα αρχ
δναται να ηθτςει τθ ςυμπλρωςθ και υποβολ τουσ, ςμφωνα με το άρρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωρςει ςτθν
ωσ άνω Συνκθ, άλλωσ φζρουν προξενικ εϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικρωςθσ (με
Apostille  Ρροξενικ Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλπτονται από διμερείσ 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σμβαςθ νομικσ ςυνεργαςίασ μεταξ
Ελλάδασ και Κπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σμβαςθ περί απαλλαγσ από τθν
επικρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ,
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικρωςθσ  παρόμοιασ διατπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοςτευςθ
των απαιτςεων για τθν υποβολ οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ιαγζνειάσ του.

74 Οκνίσο πξνβιέπαη θαη ελ πξίπσε πνβνιήο απνηθηθψλ νηρίσλ χκσλα κ ν άξζξν 80 παξ. 13 ν
λ.4412/2016 . Πξβι θαη άξζξν 13 παξ. 1.3.1 εο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο

75 χκσλα κ ελ πξ.  εο παξ. 2 ν λ. 2690/1999 (ΚΓΓ), «. ηα α αλίγξαα σλ χιισλ Δεκξίαο εο
Κβξλήσο (ΔΚ) πν έρνλ πξνέιζη απφ πξσφπν ΔΚ  έλπε κνξή ή απφ ΔΚ  ειθξνληθή
κνξή πν έρη θααρσξηί ελ ηνιία ν Δζληθνχ Σπνγξαίν, ηρχνλ αλάινγα νη ξζκίηο ν
άξζξν ανχ..».

76 Δληθηθά κβνιαηνγξαηθέο έλνξθο ββαηψηο ή ινηπά κβνιαηνγξαηθά έγγξαα
77 Άξζξν 13 παξ. 1.6 εο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο
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Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκριν φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοεί
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωεί από δικθγόρο, ςμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2
περ. β του άρρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικσ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάθκε ωσ
άνω με το άρρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπεσ εγγυςεισ ςυμμετοχσ, πλθν των εγγυςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται
με ευνθ του οικονομικο φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμο και ωσ παραλπτθσ θ Επιτροπ Διαγωνιςμο, το αργότερο πριν τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροςασ, άλλωσ θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπσ Διαγωνιςμο.

 προςκόμιςθ των εγγυςεων ςυμμετοχσ πραγματοποιείται είτε με κατάεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ αναζτουςασ αρχσ, είτε με τθν αποςτολ του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει.
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόεςμο
αποδεικνεται με τθν επίκλθςθ του αριμο πρωτοκόλλου  τθν προςκόμιςθ του ςχετικο αποδεικτικο
αποςτολσ κατά περίπτωςθ.

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολ του φακζλου τθσ εγγθςθσ ςυμμετοχσ ταχυδρομικϊσ, ο
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διαζτει αριμό ζγκαιρθσ ειςαγωγσ του φακζλου του ςτο
πρωτόκολλο τθσ αναζτουςασ αρχσ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ
(αποδεικτικό κατάεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν
αναζτουςα αρχ περί τθσ τρθςθσ τθσ υποχρζωςσ του ςχετικά με τθν (εμπρόεςμθ) προςκόμιςθ τθσ
εγγθςθσ ςυμμετοχσ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ- Τεχνικ Ρροςφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχ των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικ διαδικαςία
περιλαμβάνουν με ποιν αποκλειςμο τα ακόλουα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπακό Ενιαίο
Ζγγραφο Σμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ
ςυνοδευτικ υπευνθ δλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δναται να διευκρινίηει τισ
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρρου, β) τθν εγγθςθ
ςυμμετοχσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
αντίςτοιχα τθσ παροςασ διακρυξθσ.

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροςασ διακρυξθσ ωσ Ραράρτθμα αυτσ.

 ςυμπλρως του δναται να πραγματοποιθεί με χρςθ του υποςυςτματοσ PromitheusESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακσ Ρλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΔΣ,  άλλθσ ςχετικσ
ςυμβατσ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δνανται για
αυτό το ςκοπό να αξιοποιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςμβαςθσ.

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, καϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικ αυτο υπευνθ
δλωςθ, υποβάλλονται ςμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροςασ, ςε
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνικ Ρροςφορά

H τεχνικ προςφορά α πρζπει να καλπτει όλεσ τισ απαιτςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεεί
από τθν αναζτουςα αρχ με το κεφάλαιο “Απαιτςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτματοσ Ι τθσ
Διακρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτςεισ και προδιαγραφζσ πλθρονται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων α αξιολογθεί θ καταλλθλότθτα
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των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτριο ανάεςθσ, ςμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.

 τεχνικ προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικ θλεκτρονικ φόρμα του
ςυςτματοσ.

Στθν ςυνζχεια, το ςςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφ .pdf, το οποίο υπογράφεται
ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικ
θλεκτρονικ φόρμα του ςυςτματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικο
αρχείου, πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίετθ περίπτωςθ, το ςςτθμα παράγει ςχετικό μνυμα και ο
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Με τθν θλεκτρονικ τεχνικ προςφορά του ο ςυμμετζχων υποβάλλει θλεκτρονικά τα απαιτομενα
ζγγραφα, δθλαδ οποιοδποτε τεχνικό  άλλο ςτοιχείο για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία απαιτείται από τθ
μελζτθ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).
Για όςεσ απαιτςεισ τθσ Διακρυξθσ για τθν τεχνικ προςφορά δεν μπορον να αποτυπωον ςτο ςνολό
τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτματοσ ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικ του
προςφορά, ψθφιακά υπογεγραμμζνα, τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικσ προςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται
θλεκτρονικά ςε μορφ αρχείου τπου .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3)
εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικ υποβολ (τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο Ρρωτόκολλο
τθσ Ανάπτυξθ Αλθτιςμο ρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, με διαβιβαςτικό όπου α αναφζρονται αναλυτικά τα
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακ υπογραφ.
Οι απαιτομενεσ δθλϊςεισ  υπευνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρρου υπογράφονται ψθφιακά από
τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοτο και δεν απαιτείται ςχετικ εϊρθςθ γνθςίου υπογραφσ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμμα τθσ ςμβαςθσ που προτίενται να αναζςουν υπό μορφ
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, καϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.

 Τεχνικ Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικ θλεκτρονικ φόρμα του
ςυςτματοσ.
Αναλυτικότερα:
Στθ ςτλθ «ΑΡΑΝΤΣ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του οικονομικο φορζα και α πρζπει να ςυμπλθρωεί
θ λζξθ «ΝΑΙ». Στθ ςτλθ «ΡΑΑΡΟΜΡ» α καταγραφεί θ ςαφσ παραπομπ ςτα επιςυναπτόμενα ςτα
ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ ςτο ζγγραφο τεχνικ προςφορά .
Στθ ςυνζχεια το ςςτθμα παράγει το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο το οποίο ο προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ α πρζπει να υπογράψει ψθφιακά και να το αναρτςει ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ-
Τεχνικ Ρροςφορά» ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμο.

Επιπρόςετα ο οικονομικόσ φορζασ α πρζπει να ςυμπλθρϊςει ζγγραφο τεχνικσ προςφοράσ και το
παρεχόμενο φλλο ςυμμόρφωςθσ του ΡΑΤΜΑΤΟΣ ΙV. Το Φλλο Συμμόρφωςθσ α υπογράφεται
ψθφιακά και α αναρτάται ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ- Τεχνικ Ρροςφορά ςε μορφ
pdf».
Ακόμα ςτον ίδιο φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ- Τεχνικ Ρροςφορά ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικσ
Ρροςφοράσ α αναρτθον όλεσ οι άλλεσ απαραίτθτεσ ςμφωνα με τον προςφζροντα αναλυτικζσ
τεχνικζσ περιγραφζσ, που κρίνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν τεκμθρίωςθ ικανοποίθςθσ/υλοποίθςθσ
των απαιτςεων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ του Ραραρτματοσ Ι.

Επομζνωσ, ο προςφζρων ςτο φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ - Τεχνικ Ρροςφορά α καταζςει:

Α. Το παρεχόμενο, ςτα παραρτματα (ΡΑΑΤΜΑ ΙΙ) τθσ ςμβαςθσ, Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπευνθσ
Δλωςθσ (ΤΕΥΔ) ςε μορφ pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
Β. Τθν εγγθςθ ςυμμετοχσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρρα 2.1.5 και
2.2.2 τθσ παροςασ Διακρυξθσ.
Γ. Υπευνθ Δλωςθ ότι ζλαβε γνϊςθ, δζχεται πλρωσ και ανεπιφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ
Διακρυξθσ –Μελζτθσ ςε μορφ .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ.
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Δ. Το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο τεχνικσ προςφοράσ που παράγει το ςςτθμα ςε μορφ .pdf
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο  διαφορετικά θλεκτρονικό ζντυπο με τα ανάλογα διαπιςτευτρια.
Ε. Το παρεχόμενο φλλο ςυμμόρφωςθσ που επιςυνάπτεται ςτα παραρτματα τθσ ςμβαςθσ ςε μορφ
.pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο.
Ε. Τθν Τεχνικ προςφορά από τον οικονομικό φορζα με όλεσ τισ απαραίτθτεσ αναλυτικζσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και τα απαιτομενα ςτοιχεία – ζγγραφα που τεκμθριϊνουν τθ δυνατότθτα
ικανοποίθςθσ/υλοποίθςθσ των απαιτςεων τθσ μελζτθσ τθσ Διευνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και
περιζχονται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΜΑ Ι τθσ παροςασ Διακρυξθσ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ αυτσ.

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικ Ρροςφορά» / Τρόποσ ςνταξθσ και υποβολσ οικονομικϊν
προςφορϊν

 Οικονομικ Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροςα κριτριο ανάεςθσ τοι:
ςυνολικό κόςτοσ υπθρεςίασ ςμφωνα με τα οριηόμενα τθσ διακρυξθσ:

Τιμζσ:  τιμ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα78.

Στθν οικονομικ προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμ των προςφερόμενων
υπθρεςιϊν, βάςει τθσ τιμσ αναφορά του προπολογιςμο τοι: 133.500,00 € πλζον ΦΡΑ.

Εφόςον ςτθν ειδικ θλεκτρονικ φόρμα οικονομικσ προςφοράσ του ΕΣΔΣ δεν μπορεί να αποτυπωεί
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςγκριςθσ των προςφορϊν από το ςςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικ
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ α ςυμπλθρϊςουν, ωσ τιμ προςφοράσ, τθν τιμ με τρία (3) δεκαδικά ψθφία
(αριμό), που προκπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτο τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ
άνω τιμ αναφοράσ για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχ υπθρεςίεσ.

Καϊσ θ οικονομικ προςφορά, δθλαδ το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωεί ζμμεςα
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτματοσ, ο προςφζρων α επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικ
οικονομικ προςφορά του, ςε μορφ pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικσ προςφοράσ του Ραραρτματοσ .....,.που
επιςυνάπτεται ςτθν παροςα διακρυξθ.

Στθν τιμ περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατςεισ, ωσ και κάε άλλθ επιβάρυνςθ, ςμφωνα με τθν
κείμενθ νομοεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ79.

Οι υπζρ τρίτων κρατςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχον αναλογικό τζλοσ χαρτοςμου και ςτθν επ’
αυτο ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςταερζσ κα’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται

Ωσ απαράδεκτεσ α απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμ ςε ΕΥΩ  καορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκπτει με ςαφνεια θ προςφερόμενθ τιμ, με τθν επιφλαξθ
του άρρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμ υπερβαίνει τον προπολογιςμό τθσ ςμβαςθσ που
καορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν αναζτουςα αρχ80 ςτο κεφάλαιο ....του Ραραρτματοσ ...τθσ
παροςασ διακρυξθσ.

2.4.5 Χρόνοσ ιςχοσ των προςφορϊν81

78 Πξβι παξ. 5 πξ. α΄ ν άξζξν 95 ν λ. 4412/2016 φπσο αληθααάζεθ απφ ν άξζξν 37 ν λ. 4412/2016.
Δψ ζα πξέπη λα θαζνξίδαη κ αήληα ε ρηθή κνλάα π.ρ. αλζξσπνψξο θ.α.

79 Βι παξ. 5 πξ. α΄ ν άξζξν 95 ν λ. 4412/2016
80 Βι παξ. 4 ν άξζξν 26 ν λ. 4412/2016
81 Πξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016
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Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχουν και δεςμεουν τουσ οικονομικοσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμο.

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 ιςχσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοτο ηθτθεί από τθν αναζτουςα
αρχ, πριν από τθ λξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικσ επιςτολσ ςυμμετοχσ ςμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικ διάρκεια. Σε περίπτωςθ
αιτματοσ τθσ αναζτουςασ αρχσ για παράταςθ τθσ ιςχοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοσ
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λξθ ιςχοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ
ιςχουν και τουσ δεςμεουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.

Μετά τθ λξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ αναζτουςα αρχ κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μπορον να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγθςθ ςυμμετοχσ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.

Σε περίπτωςθ που λξει ο χρόνοσ ιςχοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
αναζτουςα αρχ δναται με αιτιολογθμζνθ απόφας τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ82.

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν83

H αναζτουςα αρχ με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάε περίπτωςθ, προςφορά:

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςνταξθσ και υποβολσ τθσ προςφοράσ,  δεν
υποβάλλεται εμπρόεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροςα και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολσ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολσ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχσ, τεχνικσ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικσ προςφοράσ, τρόποσ ςνταξθσ και υποβολσ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολσ δικαιολογθτικϊν προςωρινο αναδόχου) τθσ παροςασ,84

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ  λαναςμζνεσ πλθροφορίεσ  τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλρωςθσ, διόρωςθσ, αποςαφνιςθσ  διευκρίνιςθσ , εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν
αποκαταςταεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκαοριςμζνθσ προεςμίασ, ςμφωνα το άρρο 102
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροςασ διακρυξθσ,

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτομενεσ εξθγςεισ, εντόσ τθσ προκαοριςμζνθσ
προεςμίασ  θ εξγθςθ δεν είναι αποδεκτ από τθν αναζτουςα αρχ ςμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ
παροςασ και τα άρρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) θ οποία είναι εναλλακτικ προςφορά, δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτςεισ που ορίηονται ςτθν τεχνικ
περιγραφ,

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δο  περιςςότερεσ προςφορζσ Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.

82 Πξβι. άξζξν 97, παξ.4 ν λ.4412/2016, φπσο ξνπνπνηήζεθ κ ν άξζξν 33, παξ. 3, ν λ.4608/2019.
83 Άξζξν 91 ν λ. 4412/2016
84 Άξζξα 92 έσο 97, ν άξζξν 100 θαζψο θαη α άξζξα 102 έσο 104 ν λ. 4412/16
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4 του άρρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
καϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,

η) θ οποία ζτει όρο αναπροςαρμογσ,

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικσ προεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικσ πρόςκλθςθσ τθσ αναζτουςασ αρχσ, εξθγςεισ αναφορικά με τθν τιμ 
το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνιςτα χαμθλ ςε
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςμφωνα με τθν παρ. 1 του άρρου 88 του ν.4412/2016,

) εφόςον διαπιςτωεί ότι είναι αςυνιςτα χαμθλ διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρρου 18 του ν.4412/2016,

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςμβαςθσ,

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτονται από τα ζγγραφα τθσ
παροςασ διακρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν εραπευτον από τον προςφζροντα με τθν υποβολ  τθ
ςυμπλρως τουσ, εντόσ τθσ προκαοριςμζνθσ προεςμίασ, ςμφωνα με τα άρρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνεται θ μθ ςυνδρομ των λόγων αποκλειςμο τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροςασ  θ πλρωςθ μιασ  περιςςότερων από τισ απαιτςεισ των κριτθρίων ποιοτικσ επιλογσ,
ςμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογσ,

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊθκαν, ςμφωνα με το άρρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προζςεωσ απατθλά,  ότι
ζχουν υποβλθεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1 Αποζάγιζη και αξιολόγηζη ποζοών

3.1.1 Ηλεκονική αποζάγιζη ποζοών85

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΔΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Αναζτουςασ
Αρχσ, τοι θ επιτροπ διενζργειασ/επιτροπ αξιολόγθςθσ86, εφεξσ Επιτροπ Διαγωνιςμο, προβαίνει
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικσ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουϊντασ τα εξσ ςτάδια:

 λεκτρονικ Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ-Τεχνικ
Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικ Ρροςφορά», τθν ##.##.2022 και ϊρα
10:00.

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ
Επιτροπσ Διαγωνιςμο και τθν Αναζτουςα Αρχ.

 λεκτρονικ Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ-Τεχνικ
Ρροςφορά», τθν ##.##.2022 και ϊρα ##:00.

 λεκτρονικ Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικ Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία ##.##.2022 και ϊρα ##:00.

 Σε κάε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχν
προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπσ Διαγωνιςμο και τθν Αναζτουςα Αρχ87.

3.1.2 Αξιολόγηζη ποζοών

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικ αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Αναζτουςα Αρχ
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΔΣ οργάνων τθσ88,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.

 αναζτουςα αρχ, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ  θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι  εμφανίηονται ελλιπείσ  λαναςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ,  όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν  να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ  τεκμθρίωςθ, εντόσ προεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοσ τθσ ςχετικσ
πρόςκλθςθσ.  ςυμπλρωςθ  θ αποςαφνιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτ υπό τθν προπόεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικο φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία  δεδομζνα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικσ

85 Άξζξν 100 λ. 4412/2016 θαη άξζξν 16 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο
86 Δπηεκαίλαη φη, σο πξνο ηο πξνζκίο γηα ελ νινθιήξσε σλ λξγηψλ εο Δπηξνπήο Γηλέξγηαο

Γηαγσληκνχ ηρχνλ α νξηδφκλα ν άξζξν 221Α ν λ. 4412/2016, φπσο αληθααάζεθ απφ ν άξζξν 40
ν λ. 4782/21.

87 Άξζξν 16 παξ. 1 θαη 2 Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο
88 ν πιαίην σλ ηαηθαηψλ αλάζεο εκνίσλ κβάσλ, α φξγαλα πν γλσκνννχλ πξνο α απναηλφκλα

φξγαλα ((πηξνπή ηλέξγηαο/πηξνπή αμηνιφγεεο) ιέγρνλ, χκσλα κ ελ παξ. 1 ν άξζξν 221 ν λ.
4412/2016, ελ θααιιειφεα σλ πξνξφλσλ, αμηνινγνχλ ηο πξννξέο, ηεγνχλαη νλ απνθιηκφ νο
απφ ε ηαηθαία, ελ απφξξηςε σλ πξννξψλ, ελ θααθχξσε σλ απνικάσλ, ελ απνέκε ή
θαάπσε σλ γγήσλ, ε κααίσε εο ηαηθαίαο θαη γλσκνννχλ γηα θάζ άιιν ζέκα πν αλαθχπη
θαά ε ηαηθαία αλάζεο.

ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ
22REQ011860703 2022-12-20



Σελίδα 42

προεςμίασ παραλαβσ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προπόεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα89.

Ειδικότερα :

α)  Επιτροπ Διαγωνιςμο εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγθςθσ ςυμμετοχσ, ςμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγθςθσ ςυμμετοχσ
θλεκτρονικσ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικ θμερομθνία υποβολσ προςφορϊν, είτε του πρωτοτπου
τθσ ζντυπθσ εγγθςθσ ςυμμετοχσ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπ
Διαγωνιςμο ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν αναζτουςα αρχ απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό.  απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
ανάεςθσ ςμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικο διαγωνιςμο ςτο ΕΣΔΣ.

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικ προςφυγ, ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροςασ.
 αναζτουςα αρχ επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ90.

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπ Διαγωνιςμο προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχσ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχσ ζκρινε πλρθ.  αξιολόγθςθ γίνεται ςμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ παροςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχσ και των τεχνικϊν προςφορϊν91.

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπ Διαγωνιςμο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχσ και θ τεχνικ προςφορά κρίθκαν αποδεκτά,
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχ  απόρριψ τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ
του προςωρινο αναδόχου.

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςμβαςθσ, θ
αναζτουςα αρχ απαιτεί από τουσ οικονομικοσ φορείσ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικο διαγωνιςμο ςτο ΕΣΔΣ, να εξθγςουν τθν τιμ  το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικσ προεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικσ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτ εφαρμόηονται τα άρρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγον κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμσ  του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικ.

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ αναζτουςα αρχ επιλζγει τον ανάδοχο με κλρωςθ μεταξ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ.  κλρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπσ του
Διαγωνιςμο και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.92

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ αναζτουςασ αρχσ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων93 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ»,
«Τεχνικ Ρροςφορά» και «Οικονομικ Ρροςφορά») και θ αναζτουςα αρχ προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω

89 Άξζξν 102 ν λ. 4412/2016. Πξβι θαη έθζε λπηψλ ξζκίσλ πί ν σο άλσ άξζξν 42 λ. 4781/2021
90 Άξζξν 72 παξ. 13 λ. 4412/2016
91 Ζ αλαζένα αξρή χλααη λα γθξίλη ν πξαθηθφ αφ κ σξηθή εο απφαε
92 Άξζξν 90 παξ. 1 ν λ. 4412/2016.
93 Άξζξν 100, παξ. 2 λ. 4412/2016
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τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικο διαγωνιςμο ςτο ΕΣΔΣ, τον πρϊτο ςε
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει
τα δικαιολογθτικά κατακρωςθσ, ςμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ
παροςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολ δικαιολογθτικϊν.  απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακρωςθσ.

α)  Επιτροπ Διαγωνιςμο εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγθςθσ ςυμμετοχσ, ςμφωνα με τθν
παρ. 1 του άρρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγθςθσ ςυμμετοχσ
θλεκτρονικσ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικ θμερομθνία υποβολσ προςφορϊν, είτε του πρωτοτπου
τθσ ζντυπθσ εγγθςθσ ςυμμετοχσ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπ
Διαγωνιςμο ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν αναζτουςα αρχ απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό.  απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
ανάεςθσ ςμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικο διαγωνιςμο ςτο ΕΣΔΣ.

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικ προςφυγ, ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροςασ.

 αναζτουςα αρχ επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπ Διαγωνιςμο προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχσ
και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βαμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχσ ζκρινε πλρθ.  αξιολόγθςθ και βαμολόγθςθ γίνονται ςμφωνα
με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροςασ.  διαδικαςία αξιολόγθςθσ
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχσ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν
προςφορϊν, τθσ βαμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτρια αξιολόγθςθσ
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροςασ.

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχσ» & «Τεχνικ Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ αναζτουςασ αρχσ, θ οποία κοινοποιείται
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρρου 72 του ν.
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΔΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλθκαν από αυτοσ.

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικ προςφυγ, ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροςασ.

γ) Μετά τθν ολοκλρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
οριςείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που
δεν ζχουν απορριφεί ςμφωνα με τα ανωτζρω.

δ)  Επιτροπ Διαγωνιςμο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρονται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ,
με βάςθ τθ ςυνολικ βαμολογία τουσ, καϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςγθς τθσ για τθν αποδοχ 
απόρριψ τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινο αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςμβαςθσ, θ
αναζτουςα αρχ απαιτεί από τουσ οικονομικοσ φορείσ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικο διαγωνιςμο ςτο ΕΣΔΣ, να εξθγςουν τθν τιμ  το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικσ προεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικσ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτ εφαρμόηονται τα άρρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγον κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμσ  του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικ.
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Στθν περίπτωςθ ιςοδναμων προφορϊν, δθλαδ προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικ τελικ βαμολογία
μεταξ δο  περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλτερθ
βαμολογία τεχνικσ προςφοράσ.

Αν οι ιςοδναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βαμολογία τεχνικσ προςφοράσ94θ αναζτουςα αρχ
επιλζγει τον ανάδοχο με κλρωςθ μεταξ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδναμεσ
προςφορζσ.  κλρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπσ του Διαγωνιςμο και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων.

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ αναζτουςασ αρχσ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ
αναζτουςααρχ προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικο
διαγωνιςμο ςτο ΕΣΔΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ
κατακρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακρωςθσ, ςμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολ δικαιολογθτικϊν.
 απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικο κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακρωςθσ95.

Σε κάε περίπτωςθ, όταν εξ αρχσ ζχει υποβλθεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ
διαδικαςίασ ανάεςθσ, τοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχσ, Τεχνικσ Ρροςφοράσ και Οικονομικσ
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακρωςθσ του άρρου 105 του ν. 4412/2016, ςμφωνα
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικ προςφυγ ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροςασ96.

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολσ δικαιολογθτικϊν προςωρινο αναδόχου97 - Δικαιολογθτικά
προςωρινο αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ αναζτουςα αρχ αποςτζλλει ςχετικ θλεκτρονικ πρόςκλθςθ
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικο διαγωνιςμο ςτο ΕΣΔΣ και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα  αντίγραφα όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροςασ διακρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομ των λόγων αποκλειςμο τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακρυξθσ, καϊσ και
για τθν πλρωςθ των κριτθρίων ποιοτικσ επιλογσ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτσ.

Ειδικότερα, το ςνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από
αυτόν ςε μορφ θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροςασ.

Εντόσ τθσ προεςμίασ υποβολσ των δικαιολογθτικϊν κατακρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικ θμερομθνία θλεκτρονικσ υποβολσ των δικαιολογθτικϊν
κατακρωςθσ, προςκομίηονται με ευνθ του οικονομικο φορζα, ςτθν αναζτουςα αρχ, ςε ζντυπθ
μορφ και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμο και
ωσ παραλπτθσ θ Επιτροπ Διαγωνιςμο, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να

94 Άξζξν 90 παξ. 2 θαη 4 ν λ. 4412/2016.
95 Άξζξν 100, παξ. 5 ν λ. 4412/2016
96 Άξζξν 100, παξ. 6 ν λ. 4412/2016
97 Βι. άξζξν 103 ν λ. 4412/2016
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προςκομιςον ςε ζντυπθ μορφ (ωσ πρωτότυπα  ακριβ αντίγραφα), ςμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.598.

Αν δεν προςκομιςον τα παραπάνω δικαιολογθτικά  υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλθκαν, θ
αναζτουςα αρχ καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά  να
ςυμπλθρϊςει τα δθ υποβλθζντα  να παράςχει διευκρινςεισ, με τθν ζννοια του άρρου 102 του ν.
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικσ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικο διαγωνιςμο ςτο ΕΣΔΣ, προσ τθν αναζτουςα αρχ, για παράταςθ τθσ ωσ άνω
προεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοργθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινο αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτ θ αναζτουςα αρχ παρατείνει τθν προεςμία υποβολσ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθεί για τθ χοργθς τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτ τόςο εντόσ τθσ αρχικσ προεςμίασ για τθν υποβολ
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων  τθ ςυμπλρωςθ δθ
υποβλθζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται.  παροςα ρμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ αναζτουςα αρχ ηθτςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν  αιτςεων
ςυμμετοχσ και πριν από το ςτάδιο κατακρωςθσ, κατϋ εφαρμογ τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 5 του άρρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.99

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινο αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ αναζτουςασ αρχσ θ
εγγθςθ ςυμμετοχσ του και θ κατακρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικ άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊθκαν με το
Ευρωπακό Ενιαίο Ζγγραφο Σμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προζςεωσ απατθλά,  ζχουν υποβλθεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία , 

ii) δεν υποβλθον ςτο προκαοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτομενα πρωτότυπα  αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςθκαν νομίμωσ και εμπροζςμωσ, δεν αποδεικνεται θ μθ
ςυνδρομ των λόγων αποκλειςμο ςμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμο)  θ πλρωςθ
μιασ  περιςςοτζρων από τισ απαιτςεισ των κριτθρίων ποιοτικσ επιλογσ ςμφωνα με τισ παραγράφουσ
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτρια ποιοτικσ επιλογσ) τθσ παροςασ,

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςκουςασ ενθμζρωςθσ τθσ αναζτουςασ αρχσ για μεταβολζσ ςτισ
προποζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Ευρωπακό Ενιαίο Ζγγραφο
Σμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επλαν  για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά
τθν δλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςναψθσ τθσ ςμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ
τθσ Αναζτουςασ Αρχσ θ εγγθςθ ςυμμετοχσ του100.

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθ  ακριβ δλωςθ  δεν προςκομίςει ζνα 
περιςςότερα από τα απαιτομενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά  δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροςασ διακρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά
κριτρια ποιοτικσ επιλογσ τα οποία ζχουν καοριςτεί ςμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ
παροςασ διακρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.

 διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςνταξθ πρακτικο από τθν
Επιτροπ του Διαγωνιςμο, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλρωςθ δικαιολογθτικϊν ςμφωνα με
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβας του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ

98 Πξβι άξζξν 17 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο
99 Πξβ. νκνίσο σο αλσέξσ, άξζξν 103 παξ. 2 ν λ. 4412/2016.
100 Άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 ν λ. 4412/2016, φπσο αληθααάζεθ απφ ν άξζξν 44 ν λ. 4782/2021.
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αναζτουςασ αρχσ για τθ λψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακρωςθ τθσ ςμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ.

3.3 Κατακρωςθ - ςναψθ ςμβαςθσ

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακρωςθσ και τθσ ειςγθςθσ τθσ
Επιτροπσ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ
ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχσ, τθσ τεχνικσ και τθσ οικονομικσ προςφοράσ).

 αναζτουςα αρχ κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακρωςθσ, ςτθν οποία
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προεςμίεσ για τθν αναςτολ τθσ ςναψθσ ςμβαςθσ, ςμφωνα με τα
άρρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινο αναδόχου ςτα
«Συνθμμζνα λεκτρονικο Διαγωνιςμο».

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλθκαν από αυτοσ, με ενζργειεσ τθσ
αναζτουςασ αρχσ101. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακρωςθσ χωρεί προδικαςτικ προςφυγ ενϊπιον τθσ
ΑΕΡΡ, ςμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικσ
προςφυγσ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.102

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακρωςθσ και τθσ ειςγθςθσ τθσ
Επιτροπσ Διαγωνιςμο επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικο κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινο αναδόχου, ςε
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ.

 αναζτουςα αρχ κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακρωςθσ, ςτθν
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προεςμίεσ για τθν αναςτολ τθσ ςναψθσ ςμβαςθσ, ςμφωνα με
τα άρρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων
και ανάδειξθσ προςωρινο αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινο
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα λεκτρονικο Διαγωνιςμο».

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθζντων
δικαιολογθτικϊν κατακρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ αναζτουςασ αρχσ103. Κατά τθσ απόφαςθσ
κατακρωςθσ χωρεί προδικαςτικ προςφυγ ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ
παροςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικσ προςφυγσ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.104

3.3.2.  απόφαςθ κατακρωςθσ καίςταται οριςτικ, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουεσ προποζςεισ
ςωρευτικά:

α) κοινοποιθεί θ απόφαςθ κατακρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί
οριςτικά,
β) παρζλει άπρακτθ θ προεςμία άςκθςθσ προδικαςτικσ προςφυγσ  ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλει άπρακτθ θ προεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολσ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε

101 Πξβι άξζξν 16 παξ. 3 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο
102 Πξβι. άξζξν 100 παξ. 2 ν λ. 4412/2016
103 Πξβι άξζξν 16 παξ. 3 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο
104 Πξβι. άξζξν 100 παξ. 5 ν λ. 4412/2016
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περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολσ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ,
με τθν επιφλαξθ τθσ χοργθςθσ προςωρινσ διαταγσ, ςμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο
τθσ παρ. 4 του άρρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκλθρωεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςμφωνα με τα άρρα
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικ
πρόςκλθςθ, υπευνθ δλωςθ, που υπογράφεται ςμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρρο 79Α του ν.
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικο ελζγχου  τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικσ προςφυγσ κατά τθσ απόφαςθσ κατακρωςθσ.  υπευνθ δλωςθ ελζγχεται
από τθν αναζτουςα αρχ και μνθμονεεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωον οψιγενείσ μεταβολζσ,
θ δλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπ Διαγωνιςμο, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακρωςθσ θ αναζτουςα αρχ προςκαλεί τον ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλει για υπογραφ του ςυμφωνθτικο,ζτοντάσ
του προεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικσ ειδικσ πρόςκλθςθσ.  ςμβαςθ
εωρείται ςυναφείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγομενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεείςα
προεςμία, με τθν επιφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
υπζρ τθσ αναζτουςασ αρχσ θ εγγυθτικ επιςτολ ςυμμετοχσ του και ακολουείται θ ίδια, ωσ άνω
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικ
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλει για τθν υπογραφ του
ςυμφωνθτικο, θ διαδικαςία ανάεςθσ ματαιϊνεται ςμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροςασ
διακρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτ, θ αναζτουςα αρχ μπορεί να αναηθτςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν
καταπίπτουςα εγγυθτικ επιςτολ, ιδίωσ δυνάμει των άρρων 197 και 198 ΑΚ.105

Εάν θ αναζτουςα αρχ δεν απευνει τθν ειδικ πρόςκλθςθ για τθν υπογραφ του ςυμφωνθτικο εντόσ
χρονικο διαςτματοσ εξντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακρωςθσ, με τθν
επιφλαξθ τθσ παρξθσ επιτακτικο λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ  αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοται να απζχει από τθν υπογραφ του ςυμφωνθτικο, χωρίσ να εκπζςει θ
εγγθςθ ςυμμετοχσ του, καϊσ και να αναηθτςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρρων 197 και 198
ΑΚ.106

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωριν και Οριςτικ Δικαςτικ Ρροςταςία

Α. Κάε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει  είχε ςυμφζρον να του ανατεεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια
ςμβαςθ και ζχει υποςτεί  ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτ πράξθ  παράλειψθ τθσ
αναζτουςασ αρχσ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπακσ ενωςιακσ  εςωτερικσ νομοεςίασ ςτον τομζα των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικ προςφυγ, κατά πράξθσ  παράλειψθσ τθσ αναζτουςασ αρχσ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογον το αίτθμά του107 .

Σε περίπτωςθ προςφυγσ κατά πράξθσ τθσ αναζτουςασ αρχσ, θ προεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικσ προςφυγσ είναι:

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιθκε με θλεκτρονικά μζςα  τθλεομοιοτυπία 

105 Άξζξν 105 παξ. 7 ν λ. 4412/2016, φπσο αληθααάζεθ απφ ν άξζξν 45 ν λ. 4782/2021.
106 Άξζξν 105 παξ. 8 ν λ. 4412/2016, φπσο αληθααάζεθ απφ ν άξζξν 45 ν λ. 4782/2021.
107 Άξζξν 360 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 π.. 39/2017.
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(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλρθ, πραγματικ  τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικο φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγσ κατά
προκρυξθσ, θ πλρθσ γνϊςθ αυτσ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΚΜΔΣ.

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν αναζτουςα αρχ, θ προεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικσ προςφυγσ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ108 .

Οι προεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολ των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ  γνϊςθσ και λγουν όταν
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτ είναι εξαιρετζα  Σάββατο, όταν
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59109.

 προδικαςτικ προςφυγ ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χρςθ του τυποποιθμζνου εντπου του
Ραραρτματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικ περιοχ του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμο, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικ Ρροςφυγ»ςμφωνα με το άρρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομειεσ και Υπθρεςίεσ.

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικσ προςφυγσ κατατίεται παράβολο από τον
προςφεγοντα υπζρ του Ελλθνικο Δθμοςίου, ςμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρρο 363 Ν. 4412/2016 .
 επιςτροφ του παραβόλου ςτον προςφεγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικσ  μερικσ αποδοχσ τθσ
προςφυγσ του, β) όταν θ αναζτουςα αρχ ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ  προβαίνει ςτθν
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγσ, γ) ςε περίπτωςθ
παραίτθςθσ του προςφεγοντα από τθν προςφυγ του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάεςθ τθσ
προςφυγσ.

 προεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικσ προςφυγσ και θ άςκθς τθσ κωλουν τθ ςναψθ τθσ
ςμβαςθσ επί ποιν ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικσ προςφυγσ, ςμφωνα με το άρρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικσ προςφυγσ δεν κωλει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικσ διαδικαςίασ, υπό τθν
επιφλαξθ χοργθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινσ προςταςίασ ςμφωνα με το άρρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

 προθγομενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςναψθσ τθσ
παροςασ ςμβαςθσ, υποβλθεί μόνο μία (1) προςφορά.

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικ κατάεςθ τθσ προδικαςτικσ προςφυγσ θ αναζτουςα αρχ,
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάες τθσ ςε κάε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να ίγεται από τθν αποδοχ τθσ προςφυγσ, προκειμζνου να
αςκςει το, προβλεπόμενο από τα άρρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςσ του ςτθ
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγσ, για τθ διατρθςθ τθσ ιςχοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάες του.

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάεςθσ, τον πλρθ
φάκελο τθσ υπόεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκεςθ
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγσ. Στθν Ζκεςθ Απόψεων θ αναζτουςα αρχ μπορεί να παραζςει αρχικ
 ςυμπλθρωματικ αιτιολογία για τθν υποςτριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικ προςφυγ
πράξθσ.

108 Άξζξν 361 ν λ. 4412/2016 θαη 4 π.. 39/2017
109 Παξ. 2 ν άξζξν 9 θαη άξζξν 18 εο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζηο θαη Τπεξίο
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γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ
ςυνοδεουν, μζςω του θλεκτρονικο τόπου του διαγωνιςμο το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ
θμζρα από τθν κατάες τουσ.

δ)Συμπλθρωματικά υπομνματα κατατίενται από οποιοδποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του
ΕΣΔΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ αναζτουςασ αρχσ .

 άςκθςθ τθσ προδικαςτικσ προςφυγσ αποτελεί προπόεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολσ και τθσ αίτθςθσ ακρωςθσ του άρρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων  παραλείψεων τθσ αναζτουςασ αρχσ .

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, τθν αναςτολ τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακρως τθσ ενϊπιον του
αρμοδίου διοικθτικο δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθθμάτων ζχει και θ αναζτουςα αρχ αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτ τθν προδικαςτικ προςφυγ.
Με τα ζνδικα βοθματα τθσ αίτθςθσ αναςτολσ και τθσ αίτθςθσ ακρωςθσ λογίηονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ
 παραλείψεισ τθσ αναζτουςασ αρχσ, εφόςον ζχουν εκδοεί  ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ
ςυητθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολσ  τθν πρϊτθ ςυητθςθ τθσ αίτθςθσ ακρωςθσ110 .

 άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολσ δεν εξαρτάται από τθν προθγομενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακρωςθσ. 
αίτθςθ αναςτολσ κατατίεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτριο μζςα ςε προεςμία δζκα (10) θμερϊν
από κοινοποίθςθ  τθν πλρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικσ προςφυγσ και ςυηθτείται το
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάες τθσ.  άςκθς τθσ κωλει τθ ςναψθ τθσ
ςμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωριν διαταγ ο αρμόδιοσ δικαςτσ αποφανεί διαφορετικά. Για τθν
άςκθςθ τθσ αιτςεωσ αναςτολσ κατατίεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του
ν. 4412/2016. Με τθν κατάεςθ τθσ αιτςεωσ αναςτολσ θ προεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακρωςθσ
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικσ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτο τθν
αναςτολ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτσ, να αςκςει τθν αίτθςθ ακρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ
ιςχσ τθσ αναςτολσ.

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακπτουν: α) από πράξεισ τθσ αναζτουςασ αρχσ
οι οποίεσ κοινοποιονται ςτον ιγόμενο,  των οποίων προκπτει εκ μζρουσ του πλρθσ γνϊςθ, μετά τθν
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελονται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάθκε με το άρρο 138
ν. 4782/2021111 , ςμφωνα με τισ οποίεσ:

Με το ίδιο δικόγραφο δναται δικονομικά να αςκθεί αίτθςθ αναςτολσ εκτζλεςθσ και ακρωςθσ των
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.

 προεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλουν, εκ
του νόμου, τθ ςναψθ τθσ ςμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικσ δικαςτικσ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με
προςωριν διαταγ το δικαςτριο αυτό αποφανεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προεςμία για τθν άςκθςθ και
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωριν διαταγ το δικαςτριο αυτό
αποφανεί διαφορετικά.

110 Άξζξν 372 παξ. 1 Ν. 4412/2016
111 Βι. ηο καβαηθέο ηαάμηο σλ άξζξσλ 140 παξ. 3 θαη 142 παξ. 1 β) Ν. 4782/2021 σο πξνο ελ έλαξμε

αξκνγήο σλ λέσλ ηηθψλ ηθνλνκηθψλ ηαάμσλ ν άξζξν 138 λ. 4782/2021, κ ν νπνίν πέξρνλαη
εκαληθέο αιιαγέο ηο ηρχνο ηαάμηο πξί ηθαηθήο πξναίαο ν άξζξν 372 λ. 4412/2016 .
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

 αναζτουςα αρχ ματαιϊνει  δναται να ματαιϊςει εν όλω  εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπσ του Διαγωνιςμο. Επίςθσ, αν διαπιςτωον ςφάλματα  παραλείψεισ ςε
οποιοδποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπσ, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία  να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ  να αποφαςίςει τθν
επανάλθψ τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα  θ παράλειψθ.

Ειδικότερα, θ αναζτουςα αρχ ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςναψθσ όταν αυτ αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολσ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, καϊσ και ςτθν περίπτωςθ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρρου 105, περί κατακρωςθσ και ςναψθσ ςμβαςθσ.

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγσ τθσ διαδικαςίασ ανάεςθσ,
εκτόσ εάν μπορεί να εραπεςει το ςφάλμα  τθν παράλειψθ ςμφωνα με τθν παρ. 3 του άρρου 106 , β)
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικο αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν αναζτουςα αρχ  τον φορζα για
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατ θ
κανονικ εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κριεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από
οικονομικ άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρρου 97, περί χρόνου ιςχοσ προςφορϊν,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ  προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΣ ΤΣ ΣΥΜΒΑΣΣ

4.1 Εγγυςεισ (καλσ εκτζλεςθσ, προκαταβολσ)

Εγγθςθ καλσ εκτζλεςθσ και εγγθςθ προκαταβολσ.

Για τθν υπογραφ τθσ ςμβαςθσ απαιτείται θ παροχ εγγθςθσ καλσ εκτζλεςθσ, ςμφωνα με το άρρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςμβαςθσ,  του τμματοσ αυτσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και θ οποία
κατατίεται μζχρι και τθν υπογραφ του ςυμφωνθτικο.  εγγθςθ καλσ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να
γίνει αποδεκτ, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρρου 72 του
ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτο τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροςασ), και, επιπλζον, τον
τίτλο και τον αριμό τθσ ςχετικσ ςμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ.

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ
Διακρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρρο 72 του ν. 4412/2016.

 εγγθςθ καλσ εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ καλπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογ όλων
των όρων τθσ ςμβαςθσ και κάε απαίτθςθ τθσ αναζτουςασ αρχσ ζναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αξθςθ τθσ
ςυμβατικσ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να καταζςει μζχρι τθν υπογραφ τθσ τροποποιθμζνθσ ςμβαςθσ,
ςυμπλθρωματικ εγγθςθ καλσ εκτζλεςθσ, το ψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςο
τθσ αξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςμβαςθσ.

/Οι εγγθςθ/εισ καλσ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικ και
ποιοτικ παραλαβ του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςμβαςθσ.

 απόςβεςθ τθσ προκαταβολσ πραγματοποιείται και θ εγγθςθ προκαταβολσ επιςτρζφεται μετά από
τθν οριςτικ ποςοτικ και ποιοτικ παραλαβ των υπθρεςιϊν.

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικσ και ποςοτικσ παραλαβσ αναφζρονται παρατθρςεισ 
υπάρχει εκπρόεςμθ παροχ, θ επιςτροφ των εγγυςεων καλσ εκτζλεςθσ και προκαταβολσ γίνεται
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθρςεων και του εκπρόεςμου.
Αν οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται, ςμφωνα με τθ ςμβαςθ, τμθματικά, οι
εγγυςεισ καλσ εκτζλεςθσ και προκαταβολσ αποδεςμεονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί
ςτθν αξία του τμματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλφθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακ αποδζςμευς τουσ
απαιτείται προθγομενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικο οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο
παραλαβσ αναφζρονται παρατθρςεισ  υπάρχει εκπρόεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακ
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθρςεων
και του εκπρόεςμου.

4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροςασ
διακρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικο, κοινωνικοαςφαλιςτικο και εργατικο δικαίου, που ζχουν εςπιςεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το ενικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ  διενείσ διατάξεισ περιβαλλοντικο,
κοινωνικοαςφαλιςτικο και εργατικο δικαίου, οι οποίεσ απαριμονται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτματοσ Αϋ.

ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ
22REQ011860703 2022-12-20



Σελίδα 52

 τρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργον εντόσ των ορίων τθσ ευνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεεται ότι:

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγθκαν τθσ ςμβαςθσ δεν ενργθςε αζμιτα, παράνομα  καταχρθςτικά
και ότι α εξακολουςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ,

β) ότι α δθλϊςει αμελλθτί ςτθν αναζτουςα αρχ, από τθ ςτιγμ που λάβει γνϊςθ, οποιαδποτε
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν,
οικονομικϊν, πολιτικϊν  άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξ των νομίμων  εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του καϊσ και
υπαλλλων  ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ (π.χ. με ςμβαςθ
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικο τθσ αναζτουςασ αρχσ που εμπλζκονται κα’ οιονδποτε
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ /και μπορον να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ
αποφάςεισ τθσ αναζτουςασ αρχσ περί τθν εκτζλες τθσ, οποτεδποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτ
προκψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ112.

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεςεισ τθσ ρτρασ αυτσ ιςχουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ, καϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται
ςχετικ δεςμευτικ δλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευνεσ λόγω ανάεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμματοσ/τμθμάτων τθσ ςμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ.  τρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευνθ του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά τθν υπογραφ τθσ ςμβαςθσ ο κριοσ ανάδοχοσ υποχρεοται να αναφζρει ςτθν αναζτουςα
αρχ το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτσ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικ ςτιγμ.
Επιπλζον, υποχρεοται να γνωςτοποιεί ςτθν αναζτουςα αρχ κάε αλλαγ των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςμβαςθσ, καϊσ και τισ απαιτομενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.113. Σε περίπτωςθ διακοπσ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπσ αυτσ ςτθν Αναζτουςα Αρχ, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλ
εκτζλεςθ του τμματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο α γνωςτοποιςει ςτθν αναζτουςα αρχ κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.

4.4.3.  αναζτουςα αρχ επαλθεει τθ ςυνδρομ των λόγων αποκλειςμο για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροςασ, εφόςον το(α) τμμα(τα) τθσ ςμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίεται να αναζςει
υπό μορφ υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικσ αξίασ τθσ ςμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν αετονται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρρου 18 του ν. 4412/2016, δναται να επαλθεςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμμα  τμματα
τθσ ςμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτο.

112 Πξβι άξζξν 24 ν λ. 4412/2016
113 Πξβι παξ. 2 ν άξζξν 78 ν λ. 4412/2016
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλευςθ προκπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμο απαιτεί τθν
αντικατάςτας του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίθςθ ςμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ114

 ςμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςναψθσ
ςμβαςθσ, ςμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προποζςεισ του άρρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ αναζτουςασ αρχσ.

Μετά τθ λςθ τθσ ςμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςμφωνα με το άρρο 203 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτο τθσ περ. (α), θ αναζτουςα αρχ δναται να προςκαλζςει τον/τουσ
επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροςα διαδικαςία
ανάεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο
αντικείμενο τθσ ςμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προποζςεισ και ςε τίμθμα που δεν α υπερβαίνει
τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρτρα υποκατάςταςθσ)115.  ςμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον
εντόσ τθσ τεείςασ προεςμίασ περιζλει ςτθν αναζτουςα αρχ ζγγραφθ και ανεπιφλακτθ αποδοχ
τθσ.  άπρακτθ πάροδοσ τθσ προεςμίασ εωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχεί τθν
πρόταςθ ςναψθσ ςμβαςθσ, θ αναζτουςα αρχ προςκαλεί τον επόμενο υποψφιο κατά ςειρά
κατάταξθσ, ακολουϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία.

4.6 Δικαίωμα μονομεροσ λςθσ τθσ ςμβαςθσ116

4.6.1.  αναζτουςα αρχ μπορεί, με τισ προποζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςσ τθσ, εφόςον:

α) θ ςμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρρου 132 του ν.
4412/2016, που α απαιτοςε νζα διαδικαςία ςναψθσ ςμβαςθσ

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάεςθσ τθσ ςμβαςθσ, τελοςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοτου, α ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςναψθσ τθσ ςμβαςθσ,

γ) θ ςμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρσ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ, για ζνα από τα
αδικματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροςασ,

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεςει  υπαχεί ςε διαδικαςία ειδικσ εκκαάριςθσ  τεεί υπό αναγκαςτικ
διαχείριςθ από εκκααριςτ  από το δικαςτριο  υπαχεί ςε διαδικαςία πτωχευτικο ςυμβιβαςμο 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ  υπαχεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ
όρουσ αυτσ  εάν βρεεί ςε οποιαδποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε ενικζσ διατάξεισ νόμου.  αναζτουςα αρχ μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςμβαςθ,
υπό τθν προπόεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ α βρεεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται
ςτθν περίπτωςθ αυτ αποδεικνει ότι είναι ςε ζςθ να εκτελζςει τθ ςμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικσ του λειτουργίασ.

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροςα

114 Πξβι. άξζξν 132 ν λ. 4412/2016
115 Πξβι. άξζξν 132, παξ. 1), πξ. αα ν λ. 4412/2016. Πξβι. πίεο, Καζλήξηα Οεγία 22 εο Αξρήο κ ίιν
«Σξνπνπνίεε κβάσλ θαά ε ηάξθηά νο», Κάιαην ΗΗΗ.Γ. εκίν Η, ι. 17 (ΑΓΑ: 7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΕΕ).

116 Πξβι. Άξζξν 133 ν λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκξνχο ιχεο εο χκβαεο
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΣ ΤΣ ΣΥΜΒΑΣΣ

5.1 Τρόποσ πλθρωμσ117

5.1.1. Η πληωμή ος αναδόσος θα παγμαοποιηθεί με ον πιο κάω όπο:

α)Τμθματικά αν μνα, τοι ζνα προσ δεκαοκτϊ τθσ ςυμβατικσ αξίασ ανά ζτοσ μετά τθν οριςτικ
παραλαβ των υπθρεςιϊν ανά μνα και ςυνολικά για 18 μνεσ (ετςια παροχ υπθρεςιϊν).

 πλθρωμ του ςυμβατικο τιμματοσ α γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καϊσ και
κάε άλλου δικαιολογθτικο που τυχόν ελε ηθτθεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργον τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμ.

Οι τιμζσ του τιμολογίου είναι ςταερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ
και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε αναεϊρθς τουσ.  πλθρωμ τθσ αξίασ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν του αναδόχου α γίνεται τμθματικά, με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, ςε ευρϊ με τον
αναλογοντα ΦΡΑ (το ποςό που α προκψει για το ςνολο των ωρϊν που απαςχολθκαν επί (Χ) τθν
τιμ τθσ ϊρασ όπωσ ορίηεται ςτον ενδεικτικό προπολογιςμό + τον αναλογοντα ΦΡΑ) με ζκδοςθ
χρθματικο εντάλματοσ πλθρωμσ, μετά από βεβαίωςθ αρμόδιασ Επιτροπσ Ραρακολοθςθσ και
Βεβαίωςθσ Καλσ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν.

 πλθρωμ εκάςτου τιμολογίου, θ οποία υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατςεισ και
εκδίδεται με το πζρασ κάε δετερου δεδουλευμζνου μνα, α γίνεται με ζκδοςθ χρθματικο εντάλματοσ
ςτο όνομα του δικαιοχου μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικο πρωτοκόλλου παραλαβσ και τθ γνωςτοποίθςθ
του τραπεηικο λογαριαςμο του δικαιοχου ςε μορφ ΙΒΑΝ, που ςυνοδεεται από αντίγραφο (απλ
φωτοτυπία) τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τθσ Τράπεηασ ςτθν οποία τθρείται ο λογαριαςμόσ  από
βεβαίωςθ τθσ Τράπεηασ αυτσ όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καοριςμόσ
Διαδικαςίασ και λοιπϊν τεχνικϊν λεπτομερειϊν για τθν πλθρωμ δθμοςίων δαπανϊν από τισ Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
3172/Β/13.12.2013) και μετά τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 των
κάτωι δικαιολογθτικϊν, καϊσ και κάε άλλου δικαιολογθτικο που τυχόν ελε ηθτθεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργον τον ζλεγχο και τθν πλθρωμ:

α. Ριςτοποιθτικό Αςφαλιςτικσ Ενθμερότθτασ

β. Ριςτοποιθτικό Φορολογικσ Ενθμερότθτασ

γ.Μθνιαίο Ραρουςιολόγιο Ρροςωπικο

δ.Μθνιαία Βεβαίωςθ από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Ρ.Δ.), για τθν απόδειξθ τθσ αςφάλιςθσ του απαςχολομενου
προςωπικο ςυνοδευόμενθ από τθ ςχετικ απόδειξθ πλθρωμσ των αντίςτοιχων αςφαλιςτικϊν και
εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςτο ΙΚΑ.

ε. Ατομικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ του απαςχολομενου προςωπικο ςε περίπτωςθ αλλαγσ εργαηομζνου
για οποιοδποτε λόγο.

ςτ. Απόδειξθ κατάεςθσ μιςοδοςίασ προςωπικο ςε ατομικοσ τραπεηικοσ λογαριαςμοσ, ςε
περίπτωςθ που θ πλθρωμ των εργαηομζνων πραγματοποιείται μζςω τραπζηθσ.

η.Μιςοδοτικ Κατάςταςθ

117 ηα ηο εκφηο κβάηο σλ νπνίσλ ε θηκψκλε αμία, θφο .Π.Α., ίλαη ίε πξνο ή αλψξε απφ α
θαψαα φξηα ν άξζξν 5 ν λ. 4412/2016 νη αλαζένο αξρέο πνρξνχλαη λα παξαιακβάλνλ θαη λα
πμξγάδνλαη ειθξνληθά ηκνιφγηα πν ίλαη χκσλα κ ν ξσπατθφ πξφπν έθνεο ειθξνληθψλ
ηκνινγίσλ, φπσο αφ νξίδαη ελ πξίπσε 12 ν άξζξν 149 ν λ. 4601/2019 (Α΄44) θαη σλ,
θα΄μνηνφεε ν άξζξν 154 ν λφκν ανχ, θαλνληηθψλ απνάσλ
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θ. Βεβαιϊςεισ αποδοχϊν, υπογεγραμμζνεσ από τον κάε ζνα εργαηόμενο ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ που θ
πλθρωμ τουσ δεν πραγματοποιείται μζςω τραπζηθσ

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρνουν οι υπζρ τρίτων κρατςεισ, ωσ και κάε άλλθ επιβάρυνςθ, ςμφωνα με τθν
κείμενθ νομοεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ. Ιδίωσ βαρνεται με τισ ακόλουεσ κρατςεισ:

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάε πλθρωμσ προ φόρων και κρατςεων τθσ
αρχικσ, καϊσ και κάε ςυμπλθρωματικσ ςμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχσ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται

β) Κράτθςθ ψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικσ,
καϊσ και κάε ςυμπλθρωματικσ ςμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάε πλθρωμ από τθν
αναζτουςα αρχ ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικσ Διευνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθειϊν ςμφωνα με τθν παρ. 6 του άρρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάε πλθρωμσ προ φόρων και κρατςεων τθσ
αρχικσ καϊσ και κάε ςυμπλθρωματικσ ςμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπζρ τρίτων κρατςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχον αναλογικό τζλοσ χαρτοςμου και ςτθν επ’
αυτο ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.

Με κάε πλθρωμ α γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδματοσ αξίασ επί του κααρο ποςο.

Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει και αποδζχεται ότι όλοι οι όροι τθσ παροςθσ ςμβαςθσ, όλα τα ζγγραφα,
παραςτατικά και όλεσ οι επικοινωνίεσ μεταξ των μερϊν και του πάςθσ φςθσ προςωπικο τουσ
αναφορικά με το παρόν, όλα τα αντικείμενα εργαςιϊν καϊσ και οι υπθρεςίεσ που α παραςχεον
καϊσ και κάε πλθροφορία που α τεεί υπόψθ του ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και τθσ
εκπλρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων (ςυνολικά «εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ») είναι αυςτθρϊσ
εμπιςτευτικά. Γι' αυτό ο Ανάδοχοσ δεςμεεται να τθρεί απόλυτθ εχεμεια ςε ςχζςθ με το αντικείμενο
τθσ Σμβαςθσ, καϊσ και να τθρεί τουσ κανόνεσ εμπιςτευτικότθτασ. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ
υποχρζωςθσ εχεμειασ ο Εργοδότθσ δικαιοται να καταγγείλει αηθμίωσ τθ Σμβαςθ. Ρεραιτζρω
αποηθμίωςθ του Εργοδότθ εξ αυτσ τθσ αιτίασ δεν αποκλείεται.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοται να χρθςιμοποιεί τα ζγγραφα και οποιαδποτε άλλα ςτοιχεία και υλικό
οποιαςδποτε μορφσ περιζχονται ςε γνϊςθ του  τίενται υπόψθ του από τον Εργοδότθ, ςε ςχζςθ με το
αντικείμενο τθσ Σμβαςθσ κατά τθν εκτζλεςθ αυτσ, αποκλειςτικά και μόνο ςτα πλαίςια τθσ παροχσ των
υπθρεςιϊν του, ςμφωνα με τθν παροςα, απαγορευμζνθσ απολτωσ οποιαςδποτε άλλθσ χρςθσ
αυτϊν. Ο Ανάδοχοσ ευνεται ζναντι του Εργοδότθ για οποιαδποτε παράβαςθ αυτσ τθσ απαγόρευςθσ.

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιεί προσ οποιονδποτε τρίτο  δθμοςιοποιεί
με κανζνα τρόπο τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και λοιπά ςτοιχεία που α γνωςτοποιθον ςε αυτόν
για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Υποχρεοται δε να καταβάλει κάε δυνατ επιμζλεια και να λαμβάνει
όλα τα αναγκαία μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν αυτϊν, τισ οποίεσ
α χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά για το ςκοπό για τον οποίο δόθκαν και δεν α τισ μεταδίδει ςε τρίτουσ.
Υπόςχεται δε και εγγυάται ότι τθν υποχρζωςθ αυτ α τθρςουν και οι ςυνεργάτεσ που α
χρθςιμοποιθον από αυτόν.

5.2 Κρυξθ οικονομικο φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφλαξθ τθσ ςυνδρομσ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ118 από τθ ςμβαςθ και από κάε δικαίωμα που απορρζει από αυτν:

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρρου 105 περί κατακρωςθσ και ςναψθσ ςμβαςθσ

118 Άξζξν 203 ν λ. 4412/2016, φπσο ξνπνπνηήζεθ κ ν άξζξν 103 ν λ. 4782/2021
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β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςμβαςθ /και δεν
ςυμμορφωεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςμφωνεσ με τθ ςμβαςθ  τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ,

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ  δεν υποβάλει τα παραδοτζα  δεν προβεί ςτθν αντικατάςτας
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο  ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοεί, ςμφωνα με τα όςα
προβλζπονται ςτο άρρο 217 περί διάρκειασ ςμβαςθσ παροχσ, με τθν επιφλαξθ τθσ επόμενθσ
παραγράφου.

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομσ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ
(γ), θ αναζτουςα αρχ κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικ όχλθςθ, θ οποία μνθμονεει τισ διατάξεισ του
άρρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφ των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωεί, μζςα ςε προεςμία ……..θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προεςμία, που τεεί με τθν ειδικ όχλθςθ, παρζλει, χωρίσ ο
ανάδοχοσ να ςυμμορφωεί, κθρςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ προεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.

Ο ανάδοχοσ δεν κθρςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφορον ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςμβαςθσ  αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.

Στον ανάδοχο που κθρςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, ςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτ ικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχ εξθγςεων, αροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:

α) ολικ κατάπτωςθ τθσ εγγθςθσ καλσ εκτζλεςθσ τθσ ςμβαςθσ,

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολσ που χορθγθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςμβαςθ ανάδοχο
είτε από ποςόν που δικαιοται να λάβει είτε με κατάεςθ του ποςο από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ
τθσ εγγθςθσ προκαταβολσ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λψθσ τθσ
προκαταβολσ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κρυξσ του ωσ
εκπτϊτου, με το ιςχον κάε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν
θμερομθνία δε αυτ και μζχρι τθσ επιςτροφσ τθσ, με το ιςχον κάε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερθμερίασ.

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςνολο
των ςυμβάςεων προμθειϊν  υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρρο 74, περί αποκλειςμο οικονομικο φορζα από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεον από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςμβαςθσ και μζχρι λξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ρτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ αναζτουςασ αρχσ119.

Ροινικζσ ρτρεσ μπορεί να επιβάλλονται και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ πλθμμελοσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ
ςμβαςθσ, ςμφωνα με τθν περ. (δ) τθσ παροςασ παραγράφου.
Ειδικότερα:
Οι ποινικζσ ρτρεσ υπολογίηονται ωσ εξσ:

α) για καυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικσ διάρκειασ τθσ ςμβαςθσ  ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προεςμίασ επιβάλλεται ποινικ ρτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικσ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζθκαν εκπρόεςμα,

β) για καυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικ ρτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικσ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζθκαν εκπρόεςμα,

119 Άξζξν 218 ν λ.4412/2016
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γ) οι ποινικζσ ρτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικσ διάρκειασ τθσ ςμβαςθσ και δνανται να ανακαλονται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ αναζτουςασ αρχσ, αν οι υπθρεςίεσ που αφορον ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προεςμίεσ
παραςχεον μζςα ςτθ ςυνολικ τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτσ και με τθν
προπόεςθ ότι το ςνολο τθσ ςμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλρωσ,

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβ του αναδόχου.

 επιβολ ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν αναζτουςα αρχ το δικαίωμα να κθρξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γιοικηικέρ ποζςγέρ καά η διαδικαζία εκέλεζηρ ων ζςμβάζεων120

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρρων 5.2 (Κρυξθ οικονομικο φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ
παραδοτζων – αντικατάςταςθ), καϊσ και κατϋ εφαρμογ των ςυμβατικϊν όρων, να αςκςει προςφυγ
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικ
προεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ  τθσ πλρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικσ
απόφαςθσ.  εμπρόεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγσ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ
προςφυγσ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, ςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρρου 221
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθς τθσ, άλλωσ εωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτσ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδποτε φςθσ
διοικθτικσ προςφυγσ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθεί εμπρόεςμα θ
προςφυγ  αν απορριφεί αυτ από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ καίςταται
οριςτικ. Αν αςκθεί εμπρόεςμα προςφυγ, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτ να
οριςτικοποιθεί.

5.4 Γικαζική επίλςζη διαοών

Κάε διαφορά μεταξ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροςασ διακρυξθσ , επιλεται με τθν άςκθςθ προςφυγσ  αγωγσ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρρου 205Α του ν. 4412/2016121. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγσ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τρθςθ τθσ ενδικοφανοσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρρο 205 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροςασ, διαφορετικά θ προςφυγ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγ αςκείται είτε από τθν ίδια είτε
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τρθςθ ενδικοφανοσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγ, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεεται αίτθμα ακρωςθσ  τροποποίθςθσ
διοικθτικσ πράξθσ  παράλειψθσ.

120 Άξζξν 205 ν λ. 4412/2016. ηα ελ μέαε σλ πξνβιπφκλσλ πξνγψλ, γθξνίαη ηηθφ γλσκννηθφ
φξγαλν, ξηκιέο ή πλακιέο), α κέιε ν νπνίν ίλαη ηανξηθά απφ α κέιε ν γλσκννηθνχ νξγάλν πν
ίλαη αξκφην γηα α πφινηπα ζέκαα πν αλαθχπνλ θαά ε ηαηθαία θέιεο.

121 Άξζξν 205Α ν λ. 4412/2016
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΣ

6.1 Ραρακολοθςθ τθσ ςμβαςθσ

6.1.1.  παρακολοθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτσ α διενεργθεί από το
διοικθτικό Συμβολιο και τθν επιτροπ παραλαβσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ θ οποία και α ειςθγείται με ζγγραφο
τθσ για τθν ορ εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθν Επιτροπ
Ραρακολοθςθσ και Ραραλαβσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ που ορίςτθκε ςμφωνα με το άρρο 221/ν. 4412/2016
για όλα τα ηθτματα που αφορον ςτθν προςκουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςμβαςθσ και ςτθν
εκπλρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τρθςθσ των
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτματα που αφορον ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2.  αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφας τθσ *ιδίωσ ςε ςυμβάςεισ παροχσ υπθρεςιϊν που θ
εκτζλες τουσ απαιτεί ςυνεχ παρακολοθςθ ςε θμερςια βάςθ να ορίηει για τθν παρακολοθςθ
τθσ ςμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακοντα ειςθγθτ υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ *ιδίωσ
ςε περιπτϊςεισ πολπλοκων ςυμβάςεων δνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ  των εξυπθρετομενων από τθν ςμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίενται επιμζρουσ
κακοντα για τθν παρακολοθςθ τθσ ςμβαςθσ. Σε αυτ τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ
ςυντονιςτσ.

Τα κακοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςμβαςθσ,
καϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςμβαςθσ. Με ειςγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςμβαςθ μπορεί να απευνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφορον ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ.

6.1.3. Για τθν προςκουςα και ζγκαιρθ παραλαβ των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςμβαςθσ, θ καθμεριν
απαςχόλθςθ του προςωπικο ςε αριμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ
ςμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτο παρατθρςεισ για τθν τρθςθ των όρων τθσ ςμβαςθσ και
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ  όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοτο ηθτθεί. Οι καταγραφζσ του αποτελον ςτοιχείο για τθν
παραλαβ του αντικειμζνου τθσ ςμβαςθσ από τθν επιτροπ παραλαβσ.

6.2 Διάρκεια ςμβαςθσ122

6.2.1.  διάρκεια τθσ Σμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφ τθσ και ςε κάε περίπτωςθ κατά τθν υπόδειξθ

τθσ Αναζτουςασ Αρχσ. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ ιςχοσ τθσ ςμβαςθσ ορίηεται δεκαοκτϊ μνεσ μετά τθν

υπογραφ τθσ ςμβαςθσ και τθν ανάρτθςθ τθσ ςτο ΕΣΔΣ/ΚΜΔΣ.

6.2.2.  ςυνολικ διάρκεια τθσ ςμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
αναζτουςασ αρχσ μζχρι το 50% αυτσ ςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λξει θ ςυνολικ διάρκεια τθσ ςμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ , αν λξει θ παραταείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθον ςτθν
αναζτουςα αρχ τα παραδοτζα τθσ ςμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεον από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςμβαςθσ, και μζχρι λξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ρτρεσ, ςμφωνα με το
άρρο 218 του ν. 4412/2016και το άρρο 5.2.2 τθσ παροςασ.

122 Άξζξν 217 ν λ. 4412/2016.
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6.3 Ραραλαβ του αντικειμζνου τθσ ςμβαςθσ 123

6.3.1  παραλαβ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  παραδοτζων γίνεται από επιτροπ παραλαβσ που
ςυγκροτείται, ςμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
Ραράρτθμα Ι τθσ παροςασ.

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβσ διενεργείται ο απαιτομενοσ ζλεγχοσ, ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ
επιτροπ παραλαβσ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ  παραδοτζα, εφόςον καλπτονται οι
απαιτςεισ τθσ ςμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ  απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για
τθν παραλαβ με παρατθρςεισ  τθν απόρριψθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  παραδοτζων, ςμφωνα
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.

6.3.3 Αν θ επιτροπ παραλαβσ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινσ παραλαβσ,
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  παραδοτζων
και ςυνεπϊσ αν μπορον οι τελευταίεσ να καλψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.

6.3.4 Για τθν εφαρμογ τθσ προθγομενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουα:

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριεί θ παραλαβ των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν  παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικσ αξίασ, θ οποία α πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπ παραλαβσ
υποχρεοται να προβεί ςτθν οριςτικ παραλαβ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  παραδοτζων τθσ
ςμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικσ παραλαβσ, ςμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.

β) Αν διαπιςτωεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  τα παραδοτζα, με τθν επιφλαξθ
των οριηόμενων ςτο άρρο 220.

6.3.5 Αν παρζλει χρονικό διάςτθμα μεγαλτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολσ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοεί πρωτόκολλο παραλαβσ τθσ
παραγράφου 2  πρωτόκολλο με παρατθρςεισ τθσ παραγράφου 3, εωρείται ότι θ παραλαβ ζχει
ςυντελεςεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβ και τθν πλθρωμ του αναδόχου,
πραγματοποιονται οι προβλεπόμενοι από τθ ςμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπ που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπσ τθσ παραγράφου 1.  παραπάνω επιτροπ παραλαβσ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβσ που προβλζπονται από τθν ςμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολσ και καλσ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλρωςθ όλων
των προβλεπόμενων από τθ ςμβαςθ ελζγχων και τθ ςνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικ επιτροπ παραλαβσ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.

 παραλαβ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν /και παραδοτζων γίνεται από επιτροπ παραλαβσ που
ςυγκροτείται, ςμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρρου 221του ν. 4412/2016.

6.4 Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ124

Σε περίπτωςθ οριςτικσ απόρριψθσ ολόκλθρου  μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  /και
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικσ αξίασ, με απόφαςθ τθσ αναζτουςασ αρχσ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν /και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςμφωνα με

123 Άξζξν 219 ν λ.4412/2016
124 Άξζξν 220 ν λ. 4412/2016.
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τουσ όρουσ τθσ ςμβαςθσ, μζςα ςε τακτ προεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτ. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λξθ τθσ ςυνολικσ διάρκειασ τθσ ςμβαςθσ, θ προεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλτερθ του 25% τθσ ςυνολικσ διάρκειασ τθσ ςμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ρτρεσ, ςμφωνα με το άρρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροςασ, λόγω εκπρόεςμθσ παράδοςθσ.

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτςει τισ υπθρεςίεσ /και τα παραδοτζα που απορρίφθκαν μζςα ςτθν
προεςμία που του τάχθκε και εφόςον ζχει λξει θ ςυνολικ διάρκεια, κθρςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5 Αναπροςαρμογ τιμσ125

Αναπροςαρμογ τθσ τιμσ κατά τθν διάρκεια τθσ ςμβαςθσ  κατά τθν παράταςθ τθσ δεν είναι δυνατ.

125 Άξζξν 53 παξ. 10 ν λ. 4412/2016.
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ΡΑΑΤΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλςική Πειγαή Φςζικού και Οικονομικού Ανικειμένος ηρ
ύμβαζηρ

ΜΕΛΕΤ ΡΑΟΧΣ ΥΡΕΣΙΩΝ

«ΤΕΧΝΙΚ ΔΙΑΧΕΙΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΔΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΑΚΛΕΙΟΥ»

Ρροπολογιςμο 259.160,00 €

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.(24%)

CVP 50800000/Διάφορεσ υπθρεςίεσ επιςκευσ και ςυντρθςθσ

Οκτϊβριοσ 2022

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνικ περιγραφ

2. Ενδεικτικόσ προπολογιςμόσ

3. Συγγραφ υποχρεϊςεων

4. Τιμολόγιο προςφοράσ

259.160,00 €

ΑΔΑ: 9Τ19ΟΛΕΙ-ΕΡΖ
22REQ011860703 2022-12-20



Σελίδα 62

ΔΜΟΤΙΚ ΕΡΙΧΕΙΣ – ΔΜΟΣ ΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νςθ: Σπρου Μουςτακλ 25 Ραγκρτιο ςτάδιο
Θρα 1 - ράκλειο Κρτθσ Ρεριοχ Λίντο

ΘΕΜΑ: «Υπθρεςίεσ Τεχνικσ Διαχείριςθσ Δθμοτικϊν
Αλθτικϊν Κζντρων»

CVP 50800000/Διάφορεσ υπθρεςίεσ επιςκευσ και
ςυντρθςθσ

Ρροπολογιςμόσ: 259,160,00 € (με Φ.Ρ.Α 24%)

ΤΕΧΝΙΚ ΡΕΙΓΑΦ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΣ ΣΥΜΒΑΣΣ

Το περιβάλλον τθσ ςμβαςθσ αφορά τα Δθμοτικά Αλθτικά Κζντρα ρακλείου τοι: Ραγκρτιο Στάδιο
ρακλείου, Δθμοτικό Αλθτικό και Ρνευματικό Κζντρο ρακλείου και το Νζο Κλειςτό Γυμναςτριο
ρακλείου (Δο Αοράκια) και κάε άλλθ αλθτικ εγκατάςταςθ του Δμου ρακλείου ςτθν οποία θ ΑΑ
ΑΕ υλοποιεί αλθτικζσ θ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.

Συνοπτικ Ρεριγραφ των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α (ενδεικτικά αναφζρονται).

Τακτικ και ζκτακτθ ςυντρθςθ θλεκτρομθχανολογικο εξοπλιςμο

Τακτικ και ζκτακτθ ςυντρθςθ αλθτικο εξοπλιςμο

Τεχνικ υποςτριξθ με το απαραίτθτο εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό οτωσ ϊςτε να καλπτει τισ
ανάγκεσ διεξαγωγσ αλθτικϊν και άλλων γεγονότων  εκδθλϊςεων που α λαμβάνουν χϊρα ςτισ
αλθτικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ (ΡΣ,ΝΚΓ,ΔΑΡΚ) όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ.

Ρροετοιμαςία χϊρων των ΔΑΚ για τθ διεξαγωγ αγϊνων ποδοςφαίρου  μπάςκετ κλπ. πχ τοποζτθςθ
πάγκων, τερμάτων,  μπαςκετϊν και θ ςωςτ λειτουργία θλεκτρονικϊν πινάκων, φωτιςμο και άλλων.

Ραρακολοθςθ λειτουργία κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν

Στθν ανάδοχο εταιρεία α δοεί το ελάχιςτο ενδεικτικό πρόγραμμα τακτικσ ςυντρθςθσ που πρζπει να
ακολουςει και από το οποίο αποτελεί τμθματικά το παραδοτζο ανά μνα υλοποίθςθσ τθσ
ςυντρθςθσ. Επιπλζον αυτο τα παραδοτζα ανά μνα υλοποίθςθσ τθσ ςμβαςθσ α ολοκλθρϊνονται με
αποδεικτικά για τισ ζκτακτεσ ςυντθρςεισ και ενζργειεσ.

Ο οικονομικό φορζασ πρζπει να καλψει τισ υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα V(με
γνϊμονα τθν ποιο απαιτθτικ αλθτικ εγκατάςταςθ του Ραγκρθτίου Σταδίου), οι οποίεσ αποτελον
ενδεικτικζσ μεν αλλά αναγκαίεσ ενζργειεσ για κάε αλθτικ εγκατάςταςθ, ςε αντικείμενο και
ςυχνότθτα. Ο οικονομικόσ φορζασ δναται να ακολουςει το πρόγραμμα ςυντρθςθσ των αλθτικϊν
εγκαταςτάςεων (για κάε εγκατάςταςθ ξεχωριςτά, το οποίο α πρζπει να καταζςει εντόσ ενόσ μνα
(τριάντα θμερϊν) από τθν υπογραφ τθσ ςμβαςθσ ςτθν ΑΑΑΕΟΤΑ και να εγκριεί από τον
εντεταλμζνο υπευνο τεχνικϊν εμάτων που ζχει ορίςει το ΔΣ τθσ ΑΑ αε ΟΤΑ.

Οργανωτικ δομ τθσ Α.Α.

 Αναζτουςα Αρχ, διοικείται από εννεαμελζσ διοικθτικό ςυμβολιο, το οποίο ορίηει επιτροπζσ
παρακολοθςθσ και αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτα δθμοτικά αλθτικά κζντρα:
Ραγκρτιο Στάδιο ρακλείου, Δθμοτικό Αλθτικό Κζντρο Ρατελϊν, Νζο Κλειςτό Γυμναςτριο ρακλείου.

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ

 υφιςτάμενθ κατάςταςθ και υποδομζσ των δθμοτικϊν αλθτικϊν κζντρων είναι δυνατόν να
καταγραφον από τον υποψφιο ανάδοχο πριν τθν υποβολ προςφοράσ. Στισ υποδομζσ
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ςυμπεριλαμβάνεται όλοσ ο θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και αλθτικόσ εξοπλιςμόσ των δθμοτικϊν
αλθτικϊν Κζντρων : Ραγκρτιο Στάδιο ρακλείου, Δθμοτικό Αλθτικό Κζντρο Ρατελλϊν, Νζο Κλειςτό
Γυμναςτριο ρακλείου. Υπό κανονικζσ ςυνκεσ οι αλθτικζσ εγκαταςτάςεισ φιλοξενον καθμερινά
περί των 45 αλθτικϊν ςυλλόγων και από 2.500 – 3.500 αλθτζσ αλομενουσ ενϊ ςε αυτζσ ετθςίωσ
υλοποιονται περιςςότερεσ από 200 αλθτικζσ – πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ.

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΣ ΣΥΜΒΑΣΣ

Ρεριγραφ των αναγκϊν τθσ Α.Α.

 Ανάπτυξθ Αλθτιςμο ρακλείου ΑΕ ΟΤΑ, (δθμοτικ επιχείρθςθ του Δμου ρακλείου) προβλζπεται να
καλπτει τισ ανάγκεσ λειτουργίασ-ςυντρθςθσ και ανάπτυξθσ των τριϊν μεγάλων αλθτικϊν κζντρων τθσ
πόλθσ, ( Ραγκρτιο Στάδιο ρακλείου, Δθμοτικό Αλθτικό Κζντρο Ρατελϊν, Νζο Κλειςτό Γυμναςτριο
ρακλείου).  παροςα διακρυξθ καλπτει τθν ανάγκθ τεχνικσ υποςτριξθσ και ςυντρθςθσ-
λειτουργίασ των δθμοτικϊν αλθτικϊν κζντρων.

Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ  μθ τθσ ςμβαςθσ ςε τμματα

 Ανάπτυξθ Αλθτιςμο ρακλείου, δεν διαζτει μόνιμο τεχνικό προςωπικό, με τισ απαραίτθτεσ
ειδικότθτεσ και τεχνογνωςία για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τεχνικ υποςτριξθσ και ςυντρθςθσ-
λειτουργίασ των δθμοτικϊν αλθτικϊν κζντρων.  ςναψθ ςμβαςθσ με εργολάβουσ του αντικειμζνου
αυτο είναι θ μοναδικ λςθ όςο αφορά τθν υπθρεςία αυτ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΣ ΣΥΜΒΑΣΣ

Απαιτςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμμα αντικειμζνου ενδεικτικά ςμφωνα με το παράρτθμα V.

 παρακολοθςθ τθσ ςμβαςθσ α γίνει από τθν επιτροπ παραλαβσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ (απόφαςθ
##/#### του ΔΣ) επικουρομενθ από τον υπευνο τεχνικϊν εμάτων που ορίςθκε μετά από απόφαςθ
του ΔΣ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ.

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβσ/Ραρακολοθςθσ

Σε εβδομαδιαία και μθνιαία βάςθ ο ανάδοχοσ/χοι α πρζπει να παραδίδουν τα προβλεπόμενα τοι:
καρτζλεσ ςυντρθςθσ, ελζγχου, φωτογραφίεσ αντικατάςταςθσ εξοπλιςμο κλ.π

Στθν ανάδοχο εταιρεία α δοεί το ελάχιςτο ενδεικτικό πρόγραμμα τακτικσ ςυντρθςθσ που πρζπει να
ακολουςει και από το οποίο αποτελεί τμθματικά το παραδοτζο ανά μνα υλοποίθςθσ τθσ ςυντρθςθσ
(Ραράρτθμα V). Επιπλζον αυτο τα παραδοτζα ανά μνα υλοποίθςθσ τθσ ςμβαςθσ α ολοκλθρϊνονται
με αποδεικτικά για τισ ζκτακτεσ ςυντθρςεισ και ενζργειεσ.

Εκπαίδευςθ προςωπικο

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν πλρθ ευνθ επιλογσ και εκπαίδευςθσ του προςωπικο του ςε όλα όςα
προβλζπονται από τθν νομοεςία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και εφαρμογσ κανόνων προςωπικσ
αςφάλειασ των εργαηομζνων του και αςφάλειασ τρίτων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ ζχει
ευνθ εκπαίδευςθσ προςωπικο άλλου αναδόχου κατά τθν διάρκεια παράδοςθσ από το ίδιο των
υποδομϊν ςε άλλο ανάδοχο μετά από νζα διαγωνιςτικ διαδικαςία.

Ρροςωπικό αναδόχου:

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διαζτει (φυςικ παρουςία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ)
του παρακάτω προςωπικο:

i. ζνα (1) διπλωματοχο μθχανολόγο μθχανικό
ii. ζνα (1) πτυχιοχο Ρλθροφορικσ
iii. ζνα (1) πτυχιοχο θλεκτρολόγο μθχανικό
iv. ζνα (1) αδειοχο θλεκτρολόγο
v. δο (2) αδειοχουσ υδραυλικοσ
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Ο Ανάδοχοσ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ, α πρζπει να κατανζμει το
προςωπικό του ϊςτε να υπάρχει ςυνεχσ παρουςία ενόσ τουλάχιςτον τεχνικο το χρονικό διάςτθμα
07:30 π.μ ζωσ 23.30 π.μ και επιπλζον να προκπτει ιςοδναμθ ςυνολικ παροχ υπθρεςιϊν πζντε (5)
ανρωπομθνϊν, ανά μνα ιςχοσ τθσ ςμβαςθσ.

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει ςτο προςωπικό του μζςα ατομικσ προςταςίασ καϊσ και
εκπαίδευςθ χειριςμο και χρςθσ των μζςων ατομικσ προςταςίασ.

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διαζτει ο ίδιοσ εμπειρία ςε ςυςτματα αυτοματιςμο κτθρίων τπου B.M.S όπωσ
και ςε μεγάλεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ (παρόμοιων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων) με θλεκτρικό
υποςταμό ΜΤ/ΧΤ με εγκατεςτθμζνθ ιςχ μεταςχθματιςτϊν τουλάχιςτον 5000 kVA, τουλάχιςτον πζντε
(5) ζτθ

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διαζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ.

Το προςωπικό του αναδόχου πρζπει να διαζτει δίπλωμα οδγθςθσ αυτοκιντου και όχθμα μετακίνθςθ
του ςτο χϊρο εργαςίασ.

Το προςωπικο του αναδόχου, το οποίο α είναι αποκλειςτικσ απαςχόλθςθσ ςτισ εργαςίεσ ςυντρθςθσ
των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ ςτο ράκλειο ςτο προβλεπόμενο ωράριο και α είναι
απαραίτθτα τθσ αποδοχσ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ μετά τθν υποβολ των απαιτομενων
δικαιολογθτικϊν, ωσ εξσ:

Α) 1.ΜΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ:

Να είναι απόφοιτοσ ΑΕΙ, μζλοσ του ΤΕΕ δεκαετοσ (10ετοσ) τουλάχιςτον εμπειρίασ από κτςεωσ πτυχίου,
α ζχει τθν απαιτομενθ εμπειρία για τθν ανταπόκρις του ςτισ απαιτςεισ του ζργου και α διαζτει
γενικ άδεια επίβλεψθσ (ςυντρθςθσ) θλεκτρικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κάε κατθγορίασ
& ιςχοσ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ ςε αντίςτοιχεσ αλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.

Επιπλζον πρζπει να διαζτει ο ίδιοσ εμπειρία ςε ςυςτματα αυτοματιςμο κτθρίων τπου B.M.S και ςε
μεγάλεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ (παρόμοιων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων) με θλεκτρικό υποςταμό
ΜΤ/ΧΤ εγκατεςτθμζνθσ ιςχοσ μεταςχθματιςτϊν τουλάχιςτον 5000 kVA.

Ο παραπάνω τεχνικόσ πρζπει να ζχει ο ίδιοσ τισ παραπάνω άδειεσ και να μθν είναι απλϊσ μζλοσ
ςυνεργείων με αντίςτοιχεσ άδειεσ. Αντίγραφo του πτυχίου, που πρζπει να είναι ςε ιςχ, α πρζπει να
κατατεεί ςτθν Υπθρεςία.

Τα κακοντά του α είναι θ επίβλεψθ και ο ςυντονιςμόσ των τεχνιτϊν για τθν αςφαλ και ςωςτ
λειτουργία και ςυντρθςθ των εγκαταςτάςεων. Οι υπθρεςίεσ του μθχανικο ο οποίοσ α απαςχολείται
όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από ϊρα 8:00-16:00 (υποχρεωτικ φυςικ παρουςία), α αφορά τον
καθμερινό ςυντονιςμό των ςυνεργείων ςυντρθςθσ και τθν ανάλθψθ ευνθσ, προλθπτικσ
ςυντρθςθσ, περιοδικσ ςυντρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν.

Θα χορθγεί επίςθσ οποιαδποτε δλωςθ  βεβαίωςθ είναι απαραίτθτθ για τθν αδειοδότθςθ των
αλθτικϊν κζντρων ςχετικά με τα παραπάνω προσ αρμόδιοσ δθμόςιουσ φορείσ  ιδιωτικοσ φορείσ και
φορείσ του ευρτερου δθμόςιου τομζα εφόςον απαιτθεί. Θα ςυντάςςει ενθμερωτικ ζκεςθ για τα
προβλματα που δεν μπορεί να αποκαταςταον ςτα πλαίςια τθσ ςυνουσ ςυντρθςθσ, τισ ανάγκεσ
ειδικϊν επιςκευϊν μεγάλου μεγζουσ και τισ βελτιϊςεισ ςτα πλαίςια τθσ αςφαλοσ λειτουργίασ των
εγκαταςτάςεων. Επίςθσ α φροντίηει για τθν καταγραφ ςε ειδικζσ καρτζλεσ όλων των ςταδίων
ςυντρθςθσ των θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων.

Θα ζχει τθν ευνθ, τρθςθσ των βιβλίων ςυντρθςθσ του /Μ εξοπλιςμο, το βιβλίο τεχνικϊν
ενεργειϊν που εφαρμόηονται ςτα πλαίςια ςυντρθςθσ άλλου εξοπλιςμο  δομικϊν ςτοιχείων των
εγκαταςτάςεων.

Θα ζχει τθν ευνθ εκπόνθςθσ μικρο ερουσ μελετϊν ςτο αντικείμενο του που είναι αναγκαίεσ
για τθν αναβάμιςθ των εγκαταςτάςεων  τθν αδειοδότθςθ τουσ  τθν πιςτοποίθςθ τουσ

2. ΛΕΚΤΟΛΟΓΟΜΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε:
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Να είναι απόφοιτοσ ΤΕΙ μζλοσ του ΕΕΤΕΜ, με άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ δεκαετοσ
τουλάχιςτον εμπειρίασ από κτςεωσ πτυχίου, πτυχιοχου θλεκτρολόγου μθχανικο α’ και β’ Τάξθσ. Άδεια
άςκθςθσ δραςτθριοττων πτυχιοχου θλεκτρολόγου μθχανικο όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτα π.δ. 114/2012,
115/2012, 1/2013, 108/2013 και αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον πζντε ζτθ ςε αντίςτοιχεσ
εγκαταςτάςεισ.

Επιπλζον πρζπει να διαζτει ο ίδιοσ εμπειρία ςε ςυςτματα αυτοματιςμο κτθρίων τπου B.M.S
και ςε μεγάλεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ (παρόμοιων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων) με θλεκτρικό
υποςταμό ΜΤ/ΧΤ εγκατεςτθμζνθσ ιςχοσ μεταςχθματιςτϊν τουλάχιςτον 5000 kVA

Ο παραπάνω τεχνικόσ πρζπει να ζχει ο ίδιοσ τισ παραπάνω άδειεσ και να μθν είναι απλϊσ μζλοσ
ςυνεργείων με αντίςτοιχεσ άδειεσ. Αντίγραφο του πτυχίου, που πρζπει να είναι ςε ιςχ, α πρζπει να
κατατεεί ςτθν Υπθρεςία.

Τα κακοντά του α είναι θ λειτουργία, θ προλθπτικ ςυντρθςθ και θ αποκατάςταςθ βλαβϊν
και εξοπλιςμο του εξοπλιςμο και των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των αλθτικϊν κζντρων.

Θα ςυντάςςει ενθμερωτικ ζκεςθ για τα προβλματα που δεν μπορεί να αποκαταςταον ςτα
πλαίςια τθσ ςυνουσ ςυντρθςθσ, τισ ανάγκεσ ειδικϊν επιςκευϊν μεγάλου μεγζουσ και τισ βελτιϊςεισ
ςτα πλαίςια τθσ αςφαλοσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Επίςθσ α φροντίηει για τθν καταγραφ ςε
ειδικζσ καρτζλεσ όλων των ςταδίων ςυντρθςθσ των θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων (α ζχει τθν ευνθ
τρθςθσ των βιβλίων ςυντρθςθσ του θλεκτρονικο εξοπλιςμο των εγκαταςτάςεων).

Θα ζχει τθν ευνθ εκπόνθςθσ μικρο ερουσ μελετϊν ςτο αντικείμενο του που είναι αναγκαίεσ
για τθν αναβάμιςθ των εγκαταςτάςεων  τθν αδειοδότθςθ τουσ  τθν πιςτοποίθςθ τουσ.

Β) ΡΛΟΦΟΙΚΣ ΤΕ: Θα είναι απόφοιτοσ ΤΕΙ, τριετοσ τουλάχιςτον εμπειρίασ από κτςεωσ πτυχίου,
α ζχει τθν απαιτομενθ εμπειρία για τθν ανταπόκρις του ςτισ απαιτςεισ του ζργου και α διαζτει
γενικ άδεια επίβλεψθσ εγκαταςτάςεων πλθροφορικσ και ιδιαίτερα δικτων και εμπειρία δο (2)
χρόνων .

Τα κακοντά του α είναι θ επίβλεψθ και θ ςυντρθςθ του εξοπλιςμο και των εγκαταςτάςεων
πλθροφορικσ των αλθτικϊν κζντρων. Οι υπθρεςίεσ του υπευνου Ρλθροφορικσ ο οποίοσ α
απαςχολείται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από ϊρα 08:00 – 16:00 (υποχρεωτικ φυςικ παρουςία), α
αφορά τον ςυντονιςμό εργαςιϊν για τον τομζα τθσ πλθροφορικσ τθν ανάλθψθ ευνθσ, προλθπτικσ
ςυντρθςθσ, περιοδικσ ςυντρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν του εξοπλιςμο και των εγκαταςτάςεων
πλθροφορικσ.

Θα ςυντάςςει ενθμερωτικ ζκεςθ για τα προβλματα που δεν μπορεί να αποκαταςταον ςτα
πλαίςια τθσ ςυνουσ ςυντρθςθσ, τισ ανάγκεσ ειδικϊν επιςκευϊν μεγάλου μεγζουσ και τισ βελτιϊςεισ
ςτα πλαίςια τθσ αςφαλοσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Επίςθσ α φροντίηει για τθν καταγραφ ςε
ειδικζσ καρτζλεσ όλων των ςταδίων ςυντρθςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν (α ζχει τθν ευνθ, τρθςθσ
των βιβλίων ςυντρθςθσ του θλεκτρονικο εξοπλιςμο, των εγκαταςτάςεων).

Θα ζχει τθν ευνθ εκπόνθςθσ μικρο ερουσ μελετϊν ςτο αντικείμενο του που είναι αναγκαίεσ
για τθν αναβάμιςθ των εγκαταςτάςεων  τθν αδειοδότθςθ τουσ  τθν πιςτοποίθςθ τουσ.

Γ) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΛΕΚΤΟΛΟΓΟΙ:

Ο θλεκτρολόγοσ α διαζτει τουλάχιςτον ϋΑδεια λεκτροτεχνίτθ Α’, Γ’,ΣΤ’ ειδικότθτασ και αποδεδειγμζνθ
εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ ςε αντίςτοιχεσ αλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.

Οι παραπάνω τεχνίτεσ πρζπει να ζχουν οι ίδιοι τισ παραπάνω άδειεσ και να μθν είναι απλϊσ μζλθ
ςυνεργείων με αντίςτοιχεσ άδειεσ. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρζπει να είναι ςε ιςχ, α πρζπει να
κατατεον ςτθν Υπθρεςία. Ειδικά για τον λεκτρολόγο είναι απαραίτθτο θ αντίςτοιχθ άδεια για τθν
δυνατότθτα επίςκεψθσ ςτουσ υποςταμοσ.

Τα κακοντά του α είναι θ λειτουργία, θ προλθπτικ ςυντρθςθ και θ αποκατάςταςθ βλαβϊν του
εξοπλιςμο και των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των αλθτικϊν κζντρων
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Δ) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΑΥΛΙΚΟΙ:

Οι υδραυλικοί πρζπει να ζχουν Άδεια αρχιτεχνίτθ υδραυλικο Α Τάξθσ και αποδεδειγμζνθ
εμπειρία τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ ςε αντίςτοιχεσ αλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.

Οι παραπάνω τεχνίτεσ πρζπει να ζχουν οι ίδιοι τισ παραπάνω άδειεσ και να μθν είναι απλϊσ μζλθ
ςυνεργείων με αντίςτοιχεσ άδειεσ. Αντίγραφα των πτυχίων, που πρζπει να είναι ςε ιςχ, α πρζπει να
κατατεον ςτθν Υπθρεςία.

Τα κακοντά του α είναι θ λειτουργία, θ προλθπτικ ςυντρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν του
εξοπλιςμο και των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων των αλθτικϊν κζντρων.

Θα φροντίηει για τθν καταγραφ ςε ειδικζσ καρτζλεσ όλων των ςταδίων ςυντρθςθσ των
ςυςτθμάτων αυτϊν (α ζχει τθν ευνθ τρθςθσ των βιβλίων ςυντρθςθσ του εξοπλιςμο που ςυντθρεί).

Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ
Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ

Αντιδμαρχοσ
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ΔΜΟΤΙΚ ΕΡΙΧΕΙΣ – ΔΜΟΣ ΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νςθ: Σπρου Μουςτακλ 25 Ραγκρτιο ςτάδιο
Θρα 1 - ράκλειο Κρτθσ Ρεριοχ Λίντο

ΘΕΜΑ: «Υπθρεςίεσ Τεχνικσ Διαχείριςθσ Δθμοτικϊν
Αλθτικϊν Κζντρων»

CVP 50800000/Διάφορεσ υπθρεςίεσ επιςκευσ και
ςυντρθςθσ

Ρροπολογιςμόσ: 259.160,00 € (με Φ.Ρ.Α 24%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικόσ προπολογιςμόσ αφορά τθν υπθρεςία τεχνικσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ των δθμοτικϊν
αλθτικϊν κζντρων ρακλείου που εδρεουν ςτο ράκλειο Κρτθσ και ποιο ςυγκεκριμζνα του
Ραγκρθτίου Σταδίου (Ρ.Σ - Σπρου Μουςτακλ 25), Νζου Κλειςτο Γυμναςτθρίου ρακλείου (ΝΚΓ -
οδόσ Γ, Βιομθχανικ περιοχ ρακλείου) και Δθμοτικο Αλθτικο και Ρνευματικο Κζντρου ρακλείου
(ΔΑΡΚ – Χυλορθ και Φομθ Ρεριοχ Ρατελλϊν) εντόσ τθσ πόλθσ του ρακλείου και αφετζρου των
λοιπϊν κοινωνικϊν δομϊν του Δ. ρακλείου που βρίςκονται ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ του
ρακλείου.

Χρθματοδότθςθ

1.  παροςα ςμβαςθ χρθματοδοτείται από τον προπολογιςμό τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ και βαρνει τουσ
κωδικοσ του προπολογιςμο τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ για το 2021 και 2022 (μετά από ςχετικ απόφαςθ
διοικθτικο ςυμβουλίου για τθν ανάλθψθ τθσ υποχρζωςθσ και τθ διάεςθ τθσ πίςτωςθσ)
2. Υπόκειται ςτισ κρατςεισ που προβλζπονται από τθ νομοεςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ
ψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχσ Δθμοςίων Συμβάςεων,
ςμφωνα με το άρρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρνει τθν Ανάπτυξθ Αλθτιςμο ρακλείου ΑΕ ΟΤΑ
4. Οι πλθρωμζσ α γίνονται με τθν ολοκλρωςθ κάε μνα παροχσ υπθρεςίασ με τθν πρϊτθ να
καταβάλλεται με τθν ολοκλρωςθ του πρϊτου μνα υπθρεςιϊν και μετά από τθν παράδοςθ του
πρωτοκόλλου παραλαβσ εργαςιϊν που α παραδίδεται από τον υπευνο  υπευνουσ ου
αναδόχου.
 πλθρωμ του εργολαβικο τιμματοσ α γίνεται ςε EURO.

Α/Α
ΡΕΙΓΑΦ
ΥΡΕΣΙΑΣ

ΜΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΦΡΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚ
ΔΑΡΑΝ ΣΕ €

1
ΥΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΣ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΔΑΚ
18

209.000,00 € 50.160,00 € 259.160,00 €

ΣΥΝΟΛΑ 18 209.000,00 € 50.160,00 € 259.160,00 €

 προςφορά α δοεί για το ςνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Για τθν ανωτζρω δαπάνθ υφίςταται ςχετικ πίςτωςθ ςτον προπολογιςμό τθσ Ανάπτυξθ

Αλθτιςμο ρακλείου αε ΟΤΑ για το οικονομικό ζτοσ 2022, και α προβλεφεί και για το 2023.

Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ
Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ

Αντιδμαρχοσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΙΓΙΚΗ ΤΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΜΟΤΙΚ ΕΡΙΧΕΙΣ – ΔΜΟΣ ΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νςθ: Σπρου Μουςτακλ 25 Ραγκρτιο ςτάδιο
Θρα 1 - ράκλειο Κρτθσ Ρεριοχ Λίντο

ΘΕΜΑ: «Υπθρεςίεσ Τεχνικσ Διαχείριςθσ Δθμοτικϊν
Αλθτικϊν Κζντρων»

CVP 50800000/Διάφορεσ υπθρεςίεσ επιςκευσ και
ςυντρθςθσ

Ρροπολογιςμόσ: 259.160,00 € (με Φ.Ρ.Α 24%)

Σ Υ Γ Γ  Α Φ  Υ Ρ Ο Χ  Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρρο 1ο : Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ
 παροςα Συγγραφ Υποχρεϊςεων αφορά ςτθν παροχ υπθρεςιϊν για τθ τεχνικ διαχείριςθ και
λειτουργία των δθμοτικϊν αλθτικϊν κζντρων που περιλαμβάνει όλουσ τουσ εςωτερικοσ και
εξωτερικοσ χϊρουσ των κζντρων ςε καθμεριν βάςθ, για το χρονικό διάςτθμα, από τθν υπογραφ τθσ
Σμβαςθσ και ζνα ζτοσ όπωσ ορίηεται ςτο άρρο 5 τθσ παροςθσ, από επιχείρθςθ που α ζχει τθ νόμιμθ
άδεια λειτουργίασ και εργαςίασ, διαζτοντασ το απαραίτθτο προςωπικό, με φυςικ παρουςία και ωσ εξσ
ανά χϊρο:

Άρρο 2ο : Ιςχουςεσ Διατάξεισ – Αποφάςεισ
 εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ διζπεται από:
Α) Τισ διατάξεισ:

Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Αϋ/19.07.2018) «Μεταρρμιςθ του εςμικο πλαιςίου τθσ Τοπικσ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχσ - Βελτίωςθ τθσ
οικονομικσ και αναπτυξιακσ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΣ Ι» - υμίςεισ
για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υμίςεισ για τθν
αποτελεςματικότερθ, ταχτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοττων ςχετικά με τθν απονομ
ιαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και
άλλεσ διατάξεισ».

Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Αϋ/08.08.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογ ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Τισ διατάξεισ του άρρου 72 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Αϋ/2010).

Τθν παρ. 4 του άρρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊθκε με τθν παρ. 3 του άρρου 22
του Ν. 3536/2007

Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζθκε με τθν παρ. 13 του
άρρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρθκε ςε ιςχ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του
άρρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το άρρο 68 του Ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό Σςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυμίςεισ ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ΦΕΚ 115, Α’) όπωσ τροποποιθκε και ιςχει με το άρρο 22 του
Ν.4144/2013 «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικ Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά
εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικσ Αςφάλιςθσ και
Ρρόνοιασ» (ΦΕΚ 88, Α’).

Το Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997) «Ρροποζςεισ λειτουργίασ ιδιωτικϊν επιχειρςεων παροχσ
υπθρεςιϊν αςφαλείασ. Ρροςόντα και υποχρεϊςεισ του προςωπικο αυτϊν και άλλεσ διατάξεισ»
όπωσ τροποποιθκε με το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008).

Β) Τισ αποφάςεισ:
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- Το υπ’ αριμό πρωτ. ##/##.##.2022 πρωτογενζσ αίτθμα με τίτλο «Ζγκριςθ όρων διακρυξθσ
θλεκτρονικο διαγωνιςμο τεχνικσ διαχείριςθσ ενόσ ζτουσ για τα ΔΑΚ.

- Τθν υπ’ αριμό ##/2022 απόφαςθ, του διοικθτικο ςυμβουλίου τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ για τθν ζγκριςθ των
όρων τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Ζγκριςθ όρων διακρυξθσ θλεκτρονικο διαγωνιςμο τεχνικσ
διαχείριςθσ ενόσ ζτουσ για τα ΔΑΚ. (ΑΔΑ: ####################################3).

Γ) Λοιπά:

1. Τον προπολογιςμό τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ για το οικονομικό ζτοσ 2022 και 2023.

Άρρο 3ο : Συμβατικά ςτοιχεία
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροςθσ, τα οποία αποτελον αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ, είναι τα
ακόλουα:

1. Τεχνικ περιγραφ
2. Ενδεικτικόσ προπολογιςμόσ
3. Συγγραφ υποχρεϊςεων
4. Τιμολόγιο προςφοράσ

Άρρο 4ο : Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ
Ο διαγωνιςμόσ α διεξαχεί με τθν ανοικτ διαδικαςία του άρρου 27 του ν. 4412/16, και του νόμου
4782/21 (Α 36),ειδικότερα με ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, με κριτριο κατακρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικ άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμσ.

Χρθματοδότθςθ τθσ ςμβαςθσ

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροςασ ςμβαςθσ είναι θ Ανάπτυξθ Αλθτιςμο ρακλείου.  δαπάνθ

για τθν εν λόγω ςμβαςθ βαρνει το προπολογιςμό τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ, για το 2021 και 2022 με

αποφάςεισ του διοικθτικο ςυμβουλίου τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ.

Για τθν παροςα διαδικαςία ζχει εκδοεί θ απόφαςθ ##/2022 του διοικθτικο ςυμβουλίου τθσ
ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ (ΑΔΑΜ ############# ##########, ΑΔΑ: ##########) για τθν ανάλθψθ
υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022 και 2023

Άρρο 5ο: Τόποσ και Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ
Οι χϊροι που α πρζπει να παρζχει ο ανάδοχοσ τθν προβλεπόμενθ εργαςία είναι:
α. Ραγκρτιο Στάδιο ρακλείου, Οδόσ Σπρου Μουςτακλ 25, Ρεριοχ Λίντο,
β. Νζο Κλειςτό Γυμναςτριο ρακλείου, Οδόσ Γ – Ρεριοχ ΒΙΡΕ
Γ. Δθμοτικό Αλθτικό και Ρνευματικό Κζντρο ρακλείου, οδόσ Ξυλορθ και Φομθ
 Αναζτουςα Αρχ, δεν υποχρεοται ςτθν εξάντλθςθ του ςυνόλου των θμερϊν τθσ παροςασ. Οι
υπθρεςίεσ, γενικά, α παρζχονται ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςχετικ μελζτθ.

 ζναρξθ τθσ ςμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφ τθσ και ςε κάε περίπτωςθ κατά τθν υπόδειξθ τθσ
Αναζτουςασ Αρχσ. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ ιςχοσ τθσ ςμβαςθσ ορίηεται μζχρι ζνα ζτοσ μετά τθν
υπογραφ τθσ ςμβαςθσ.

Οι υπθρεςίεσ, γενικά, α παρζχονται ςμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςχετικ μελζτθ.

Άρρο 6ο : Διάρκεια ςμβαςθσ
Το διάςτθμα τθσ παροχσ τθσ υπθρεςίασ τεχνικσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ ορίηεται από τθν υπογραφ
τθσ και ςε κάε περίπτωςθ κατά τθν υπόδειξθ τθσ Αναζτουςασ Αρχσ. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ ιςχοσ τθσ
ςμβαςθσ ορίηεται μζχρι και δεκαοκτϊ μνεσ μετά τθν υπογραφ τθσ ςμβαςθσ.

Άρρο 7ο: Υποχρεϊςεισ Αναδόχου
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1. Να κατζχει νόμιμθ άδεια λειτουργίασ κα’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςμβαςθσ.  τυχόν ανάκλθςθ τθσ
αδείασ αποτελεί λόγο άμεςθσ καταγγελίασ τθσ ςμβαςθσ.

2. Να καλπτει τισ ανάγκεσ τεχνικσ υποςτριξθσ-διαχείριςθσ και λειτουργίασ τουσ χϊρουσ των
δθμοτικϊν αλθτικϊν κζντρων τθν μελζτθσ με φυςικ παρουςία ςτισ εγκαταςτάςεισ Ραγκρτιο
Στάδιο, Νζο Κλειςτό Γυμναςτριο ρακλείου, Δθμοτικό Αλθτικό και Ρνευματικό Κζντρο
ρακλείου.

3. Κα’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοται να καταζτει ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΡΟΓΑΜΜΑ ΒΑΔΙΩΝ με όλα τα ςτοιχεία των εργαηομζνων ςε κάε βάρδια (ονοματεπϊνυμο, αρ.
δελτίου ταυτότθτασ).

4. Θα τθρείται βιβλίο ςυμβάντων όπου α καταγράφονται θ ζναρξθ ανάλθψθσ και λξθσ τθσ
υπθρεςίασ του προςωπικο, και καρτζλεσ εργαςιϊν και ςυντθρςεων.

5. Το προςωπικό του αναδόχου που α διατίεται α πρζπει να ζχει τθν εκτόσ από τθν κατά νόμο
άδεια εργαςίασ, οσ, ευπρεπ εμφάνιςθ και ςωςτό τρόπο ςυμπεριφοράσ. Θα είναι ενδεδυμζνο
με τθν ειδικ ςτολ του Αναδόχου. Είναι επιυμθτ θ γνϊςθ εμάτων που ζχουν ςχζςθ με
πυραςφάλεια, πυρόςβεςθ, αντιμετϊπιςθ κινδνων από θλεκτρικό ρεμα  διαρρο νερο, παροχ
πρϊτων βοθειϊν, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κλπ.

6. Μετά τθν υπογραφ τθσ Σμβαςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει επικυρωμζνα αντίγραφα
των αδειϊν εργαςίασ του προςωπικο που α απαςχολθεί.

7. Το προςωπικό που α απαςχολείται α γνωςτοποιείται από τον ανάδοχο με τθν ανάλθψθ
καθκόντων, πρζπει δε να τυγχάνει και τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ. Το προςωπικό αυτό α
εναλλάςςεται μεταξ των προςϊπων που α ζχουν εξαρχσ τχει τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ και
ζχουν τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ.

8. Αντικατάςταςθ του προςωπικο που διατίεται επιτρζπεται μόνο κατόπιν ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ
και επαρκοσ αιτιολόγθςθσ από τθν εταιρεία.  ΑΑ αε ΟΤΑ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτςει τθν
αντικατάςταςθ προςωπικο.

9. Σε περίπτωςθ αςζνειασ  άλλθσ εκτόσ προγράμματοσ ανάγκθσ αντικατάςταςθσ, θ αντικατάςταςθ
α γίνεται μόνο από άτομο που δθ είναι εκπαιδευμζνο ςτθν ειδικότθτα του.

10. Οι εργαςίεσ – υπθρεςίεσ τεχνικσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ α γίνονται από ειδικευμζνο
προςωπικό, υπό τθν επίβλεψθ, ευνθ και παρακολοθςθ του Αναδόχου. Το προςωπικό που α
χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο α πρζπει να βρίςκεται ςε καλ φυςικ κατάςταςθ και να ζχει
τθν κατάλλθλθ γνϊςθ για τθν ειδικότθτα του (εμπειρία ςτθν ίδια  άλλεσ Εταιρείεσ,
παρακολοθςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων, κ.λ.π.). Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει ςτοιχεία που
α αποδεικνεται θ καταλλθλότθτα κάε μζλουσ τθσ ομάδασ ςυντρθςθσ.

11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοται να τθρεί τουσ κείμενουσ νόμουσ και διατάξεισ και τα δυνάμει αυτϊν
διατάγματα καϊσ και τισ ςυναφείσ γενικά αςτυνομικζσ κι άλλεσ διοικθτικζσ διατάξεισ ςχετικζσ με
το ζργο που αναλαμβάνει, ευνεται δε προςωπικά για κάε παράβαςθ τουσ.

12. Ο ανάδοχοσ υποχρεοται να τθρεί τουσ ιςχοντεσ νόμουσ, διατάγματα, υπουργικζσ αποφάςεισ 
αςτυνομικζσ διατάξεισ, περί υγείασ και αςφάλειασ εργαηομζνων για όλο το απαςχολομενο
προςωπικό ςτθν ανατιζμενθ υπθρεςία.

13. Ο ανάδοχοσ υποχρεοται να τθρεί και να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικσ και αςφαλιςτικσ
νομοεςίασ και τθσ νομοεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του
επαγγελματικο κινδνου. Οφείλει δε να ζχει εκπαιδεςει το προςωπικό που α διαζςει ςε ζμα
τα Υγείασ και αςφάλειασ.

14. Ο ανάδοχοσ υποχρεοται να τθρεί και να εφαρμόηει τθν ιςχουςα εργατικ νομοεςία ςε ότι
αφορά τισ αμοιβζσ, τακτικζσ και ζκτακτεσ του εν λόγω προςωπικο, τθν κοινωνικ του αςφάλιςθ
και τισ άλλεσ ανάλογθσ φςθσ παροχζσ και ουδζποτε δναται να αρνθεί τθν καταβολ των εν
λόγω παροχϊν ςτο απαςχολομενο προςωπικό με τθν πρόφαςθ ότι θ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ δεν του
κατζβαλε τθν κανονιςμζνθ αποηθμίωςθ.

15. Να αναλαμβάνει κάε ευνθ και καίςταται μόνοσ και αποκλειςτικά υπευνοσ για
οποιεςδποτε φορζσ  ηθμιζσ που προξζνθςε ο ίδιοσ  το προςωπικό του κατά τθν εκτζλεςθ του
ζργου, καϊσ επίςθσ ςε πρόςωπα  πράγματα του κζντρου  και ομόρων ιδιοκτθςιϊν από
οποιαδποτε ανεξαρττωσ αιτία.

16. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπευνοσ ποινικά και αςτικά για κάε ατχθμα που
μπορεί να ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Είναι δε υπευνοσ για κάε ενζργεια του προςωπικο που
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α διαζςει για τθν εκπλρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει με τθν παροςα ςμβαςθ.
17. Οι εργαςίεσ ςυντρθςθσ και λειτουργίασ α γίνονται βάςει των υποχρεϊςεων του Αναδόχου και

του προςωπικο του όπωσ ορίηονται ςτθ μελζτθ διαζτοντασ τον απαιτομενο αριμό
εργαηομζνων, με ορ τρθςθ του ωραρίου εργαςίασ.

18. Ο ανάδοχοσ είναι υπευνοσ για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων και για τθν καλ και ςωςτ εκτζλεςθ
τθσ εργαςίασ. Πλα τα ζξοδα χρςθσ όπωσ θ μεταφορά του προςωπικο από και προσ το χϊρο
εργαςίασ βαρνουν τον ανάδοχο.

Άρρο 9ο : Υποχρεϊςεισ Ρροςωπικο Αςφαλείασ και Αναδόχου
Το προςωπικό του αναδόχου που α ςυντθρεί και α λειτουργεί τουσ χϊρουσ των δθμοτικϊν αλθτικϊν
κζντρων οφείλει να προβαίνει ςε:

 Τακτικ και ζκτακτθ ςυντρθςθ θλεκτρομθχανολογικο εξοπλιςμο

 Τακτικ και ζκτακτθ ςυντρθςθ αλθτικο εξοπλιςμο

 Τεχνικ υποςτριξθ με το απαραίτθτο εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό οτωσ ϊςτε να καλπτει
τισ ανάγκεσ διεξαγωγσ αλθτικϊν και άλλων γεγονότων  εκδθλϊςεων που α λαμβάνουν χϊρα
ςτισ αλθτικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ (ΡΣ,ΝΚΓ,ΔΑΡΚ) όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ.

 Ρροετοιμαςία χϊρων των ΔΑΚ για τθ διεξαγωγ αγϊνων ποδοςφαίρου  μπάςκετ κλπ. πχ
τοποζτθςθ πάγκων, τερμάτων,  μπαςκετϊν και θ ςωςτ λειτουργία θλεκτρονικϊν πινάκων,
φωτιςμο και άλλων.

 Ραρακολοθςθ λειτουργία κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν

Ανάδοχοσ επικαλομενοσ υπαγωγ τθσ αδυναμίασ εκπλρωςθσ υποχρεϊςεϊν του, ςε γεγονόσ που
εμπίπτει ςτθν προθγομενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιςει και επικαλεςτεί προσ τθν Αναζτουςα
Αρχ τουσ ςχετικοσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικσ προεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τότε
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  Αναζτουςα Αρχ υποχρεοται
να απαντςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λψεωσ του ςχετικο αιτματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά
με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχ του αιτματοσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ ιςχουςασ νομοεςίασ που ςχετίηονται με τθν
πρόλθψθ εργατικϊν ατυχθμάτων και όλουσ γενικά τουσ ςχετικοσ κανονιςμοσ.
 Αναζτουςα Αρχ απαλλάςςεται από κάε ευνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατχθμα  από κάε άλλθ
αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Σε περίπτωςθ οποιαςδποτε παράβαςθσ  ηθμίασ που προκλθεί
ςε τρίτουσ από φυςικά πρόςωπα που απαςχολεί ο Ανάδοχοσ, υποχρεοται ο Ανάδοχοσ και μόνο αυτόσ,
προσ αποκατάςτας τθσ.

Άρρο 10ο : Τρόποσ Ρλθρωμσ
Οι τιμζσ του τιμολογίου είναι ςταερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ
και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε αναεϊρθς τουσ.  πλθρωμ τθσ αξίασ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν του αναδόχου α γίνεται τμθματικά, με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, ςε ευρϊ με τον
αναλογοντα ΦΡΑ ςε μθνιαία βάςθ, με ζκδοςθ χρθματικο εντάλματοσ πλθρωμσ, μετά από βεβαίωςθ
αρμόδιασ Επιτροπσ Ραρακολοθςθσ και Βεβαίωςθσ Καλσ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν.

 πλθρωμ εκάςτου τιμολογίου, θ οποία υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατςεισ και
εκδίδεται με το πζρασ κάε δετερου δεδουλευμζνου μνα, α γίνεται με ζκδοςθ χρθματικο εντάλματοσ
ςτο όνομα του δικαιοχου μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικο πρωτοκόλλου παραλαβσ και τθ γνωςτοποίθςθ
του τραπεηικο λογαριαςμο του δικαιοχου ςε μορφ ΙΒΑΝ, που ςυνοδεεται από αντίγραφο (απλ
φωτοτυπία) τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τθσ Τράπεηασ ςτθν οποία τθρείται ο λογαριαςμόσ  από
βεβαίωςθ τθσ Τράπεηασ αυτσ όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καοριςμόσ
Διαδικαςίασ και λοιπϊν τεχνικϊν λεπτομερειϊν για τθν πλθρωμ δθμοςίων δαπανϊν από τισ Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
3172/Β/13.12.2013) και μετά τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 των
κάτωι δικαιολογθτικϊν, καϊσ και κάε άλλου δικαιολογθτικο που τυχόν ελε ηθτθεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργον τον ζλεγχο και τθν πλθρωμ:
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α. Ριςτοποιθτικό Αςφαλιςτικσ Ενθμερότθτασ
β. Ριςτοποιθτικό Φορολογικσ Ενθμερότθτασ
γ. Μθνιαίο Ραρουςιολόγιο Ρροςωπικο
δ. Μθνιαία Βεβαίωςθ από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Ρ.Δ.), για τθν απόδειξθ τθσ αςφάλιςθσ του

απαςχολομενου προςωπικο ςυνοδευόμενθ από τθ ςχετικ απόδειξθ πλθρωμσ των αντίςτοιχων
αςφαλιςτικϊν και εργοδοτικϊν ειςφορϊν ςτο ΙΚΑ.

ε. Ατομικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ του απαςχολομενου προςωπικο ςε περίπτωςθ αλλαγσ
εργαηομζνου για οποιοδποτε λόγο.

ςτ. Απόδειξθ κατάεςθσ μιςοδοςίασ προςωπικο ςε ατομικοσ τραπεηικοσ λογαριαςμοσ, ςε
περίπτωςθ που θ πλθρωμ των εργαηομζνων πραγματοποιείται μζςω τραπζηθσ.

η. Μιςοδοτικ Κατάςταςθ
θ. Βεβαιϊςεισ αποδοχϊν, υπογεγραμμζνεσ από τον κάε ζνα εργαηόμενο ξεχωριςτά, ςε περίπτωςθ

που θ πλθρωμ τουσ δεν πραγματοποιείται μζςω τραπζηθσ

Toν Ανάδοχο βαρνουν οι υπζρ τρίτων κρατςεισ, ωσ και κάε άλλθ επιβάρυνςθ, ςμφωνα με τθν κείμενθ
νομοεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχ τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςμβαςθσ.
Ιδίωσ βαρνεται με τισ ακόλουεσ κρατςεισ:

i. Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάε πλθρωμσ προ φόρων και κρατςεων τθσ
αρχικσ, καϊσ και κάε ςυμπλθρωματικσ ςμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχσ
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ, όπωσ τροποποιθκε με το αρ.
44 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Αϋ/01.04.2019).

ii. Κράτθςθ ψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικσ, καϊσ και κάε ςυμπλθρωματικσ ςμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάε
πλθρωμ από τθν αναζτουςα αρχ ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικσ Διευνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθειϊν ςμφωνα με τθν παρ. 6 του άρρου 36 του ν. 4412/2016.

iii. Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάε πλθρωμσ προ φόρων και κρατςεων τθσ
αρχικσ, καϊσ και κάε ςυμπλθρωματικσ ςμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν ςμφωνα με τθν παρ. 3 του άρρου 350 του ν.4412/2016.

Οι υπζρ τρίτων κρατςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχον αναλογικό τζλοσ χαρτοςμου 3% και ςτθν επ’
αυτο ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.

Με κάε πλθρωμ α γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδματοσ αξίασ 8% επί του κααρο ποςο.

Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει και αποδζχεται ότι όλοι οι όροι τθσ παροςθσ ςμβαςθσ, όλα τα ζγγραφα,
παραςτατικά και όλεσ οι επικοινωνίεσ μεταξ των μερϊν και του πάςθσ φςθσ προςωπικο τουσ
αναφορικά με το παρόν, όλα τα αντικείμενα εργαςιϊν καϊσ και οι υπθρεςίεσ που α παραςχεον
καϊσ και κάε πλθροφορία που α τεεί υπόψθ του ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και τθσ
εκπλρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων (ςυνολικά «εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ») είναι αυςτθρϊσ
εμπιςτευτικά. Γι' αυτό ο Ανάδοχοσ δεςμεεται να τθρεί απόλυτθ εχεμεια ςε ςχζςθ με το αντικείμενο
τθσ Σμβαςθσ, καϊσ και να τθρεί τουσ κανόνεσ εμπιςτευτικότθτασ. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ
υποχρζωςθσ εχεμειασ ο Εργοδότθσ δικαιοται να καταγγείλει αηθμίωσ τθ Σμβαςθ. Ρεραιτζρω
αποηθμίωςθ του Εργοδότθ εξ αυτσ τθσ αιτίασ δεν αποκλείεται.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοται να χρθςιμοποιεί τα ζγγραφα και οποιαδποτε άλλα ςτοιχεία και υλικό
οποιαςδποτε μορφσ περιζχονται ςε γνϊςθ του  τίενται υπόψθ του από τον Εργοδότθ, ςε ςχζςθ με το
αντικείμενο τθσ Σμβαςθσ κατά τθν εκτζλεςθ αυτσ, αποκλειςτικά και μόνο ςτα πλαίςια τθσ παροχσ των
υπθρεςιϊν του, ςμφωνα με τθν παροςα, απαγορευμζνθσ απολτωσ οποιαςδποτε άλλθσ χρςθσ
αυτϊν. Ο Ανάδοχοσ ευνεται ζναντι του Εργοδότθ για οποιαδποτε παράβαςθ αυτσ τθσ απαγόρευςθσ.

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιεί προσ οποιονδποτε τρίτο  δθμοςιοποιεί
με κανζνα τρόπο τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και λοιπά ςτοιχεία που α γνωςτοποιθον ςε αυτόν
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Ο υποψφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοται επί ποιν αποκλειςμο, να ςυμπλθρϊςει τον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ
που παρατίενται ςτθ ςυνζχεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουεσ διευκρινίςεισ:

1. Στθ Στλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ 
επεξθγςεισ για τα οποία α πρζπει να δοον αντίςτοιχεσ απαντςεισ.

2. Αν ςτθ ςτλθ «ΑΡΑΙΤΣ» ζχει ςυμπλθρωεί θ λζξθ «ΝΑΙ» τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφ είναι
υποχρεωτικ για τον υποψφιο Ανάδοχο, εωρομενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςμφωνα με τθν παροςα
Διακρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλπτουν πλρωσ απαράβατουσ όρουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικ θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΣ και θ παροχ όλων
των πλθροφοριϊν που ηθτονται.

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωεί θ ςτλθ «ΑΡΑΝΤΣ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον πίνακα
ςυμμόρφωςθσ, τότε εωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.

ΠΙΝΑΚΑ ΥΜΜΟΡΦΩΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α/α ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΣ ΑΡΑΝΤΣ
ΡΑΑΡΟΜΡ

(ςελίδα, αρχείο, κ.λ.π.)

1

 τεχνικ διαχείριςθ και λειτουργία των
αλθτικϊν κζντρων α γίνεται ςε
καθμεριν βάςθ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ,
τισ αργίεσ και τα Σαββατοκριακα

ΝΑΙ

2

Ο ανάδοχοσ υποχρεοται να είναι
διαζςιμοσ ςε ζκτακτεσ καταςτάςεισ για
τυχόν άμεςθ επζμβαςθ ςε ςοβαρό
τεχνικό ητθμα  ςυμβάν.

ΝΑΙ

3

Κα’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςμβαςθσ ο
ανάδοχοσ υποχρεοται να καταζτει
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΒΑΔΙΩΝ,
με όλα τα ςτοιχεία των εργαηομζνων ςε
κάε βάρδια (ονοματεπϊνυμο, αρ.
δελτίου ταυτότθτασ)

ΝΑΙ

4

Κα’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςμβαςθσ το
προςωπικό του αναδόχου υποχρεοται
να ακολουεί τα υγειονομικά
πρωτόκολλα που ιςχουν για
μολυςματικζσ αςζνειεσ και τον COVID19

ΝΑΙ

5
Θα τθρείται βιβλίο ςυμβάντων, όπου α
καταγράφονται θ ζναρξθ ανάλθψθσ και
λξθσ τθσ υπθρεςίασ του προςωπικο.

ΝΑΙ

6

Το προςωπικό του αναδόχου που α
διατίεται α πρζπει να ζχει τθν εκτόσ
από τθν κατά νόμο άδεια εργαςίασ, οσ,
ευπρεπ εμφάνιςθ και ςωςτό τρόπο
ςυμπεριφοράσ. Θα είναι ενδεδυμζνο με
ιματιςμό του αναδόχου που α πλθροί
όλεσ τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ
ατομικσ αςφάλειασ του ατόμου
ανάλογα τθν ειδικότθτα. Μετά τθν
υπογραφ τθσ Σμβαςθσ ο ανάδοχοσ
οφείλει να παραδϊςει επικυρωμζνα
αντίγραφα των αδειϊν εργαςίασ του
προςωπικο που α απαςχολθεί ςτθν
τεχνικ διαχείριςθ και λειτουργία των

ΝΑΙ
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ΔΑΚ

7

Το προςωπικό που α απαςχολείται α
γνωςτοποιείται από τον ανάδοχο με τθν
ανάλθψθ καθκόντων, πρζπει δε να
τυγχάνει και τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ.
Το προςωπικό αυτό α εναλλάςςεται
μεταξ των προςϊπων που α ζχουν
εξαρχσ τχει τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ
και ζχουν τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ.

ΝΑΙ

8

Αντικατάςταςθ του προςωπικο που
διατίεται επιτρζπεται μόνο κατόπιν
ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ και επαρκοσ
αιτιολόγθςθσ από τθν εταιρεία.  ΑΑ ΑΕ
ΟΤΑ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτςει τθν
αντικατάςταςθ προςωπικο.

ΝΑΙ

9

Σε περίπτωςθ αςζνειασ  άλλθσ εκτόσ
προγράμματοσ ανάγκθσ αντικατάςταςθσ,
θ αντικατάςταςθ α γίνεται μόνο από
άτομο που δθ είναι εκπαιδευμζνο ςτθν
ειδικότθτα του.

ΝΑΙ

10

Οι εργαςίεσ – υπθρεςίεσ τεχνικσ
διαχείριςθσ και λειτουργίασ α γίνονται
από ειδικευμζνο προςωπικό, υπό τθν
επίβλεψθ, ευνθ και παρακολοθςθ
του Αναδόχου Το προςωπικό που α
χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο α
πρζπει να βρίςκεται ςε καλ φυςικ
κατάςταςθ και να ζχει τθν κατάλλθλθ
γνϊςθ του αντικειμζνου του. Ο
Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει ςτοιχεία
που α αποδεικνεται θ καταλλθλότθτα
κάε μζλουσ τθσ ομάδασ διαχείριςθσ και
λειτουργίασ.

ΝΑΙ

11

Ο ανάδοχοσ υποχρεοται να τθρεί τουσ
κείμενουσ νόμουσ και διατάξεισ και τα
δυνάμει διοικθτικζσ διατάξεισ ςχετικζσ με
το ζργο που αναλαμβάνει, ευνεται δε
προςωπικά για κάε παράβαςθ τουσ.

ΝΑΙ

12

Ο ανάδοχοσ υποχρεοται να τθρεί τουσ
ιςχοντεσ νόμουσ, διατάγματα,
υπουργικζσ αποφάςεισ  αςτυνομικζσ
διατάξεισ, περί υγείασ και αςφάλειασ
εργαηομζνων για όλο το απαςχολομενο
προςωπικό ςτθν ανατιζμενθ υπθρεςία.

ΝΑΙ

13

Ο ανάδοχοσ υποχρεοται να τθρεί και να
εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικσ και
αςφαλιςτικσ νομοεςίασ και τθσ
νομοεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ
των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του
επαγγελματικο κινδνου. Οφείλει δε να

ΝΑΙ
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ζχει εκπαιδεςει το προςωπικό που α
διαζςει ςε ζματα υγείασ και
αςφάλειασ.

14

Ο ανάδοχοσ υποχρεοται να τθρεί και να
εφαρμόηει τθν ιςχουςα εργατικ
νομοεςία, ςε ότι αφορά τισ αμοιβζσ,
τακτικζσ και ζκτακτεσ, του εν λόγω
προςωπικο, τθν κοινωνικ του
αςφάλιςθ και τισ άλλεσ ανάλογθσ φςθσ
παροχζσ και ουδζποτε δναται να
αρνθεί τθν καταβολ των εν λόγω
παροχϊν ςτο απαςχολομενο προςωπικό
με τθν πρόφαςθ ότι θ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ δεν
του κατζβαλε τθν κανονιςμζνθ
αποηθμίωςθ.

ΝΑΙ

15

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει κάε ευνθ
και καίςταται μόνοσ και αποκλειςτικά
υπευνοσ για οποιεςδποτε φορζσ 
ηθμιζσ που προξζνθςε ο ίδιοσ  το
προςωπικό του κατά τθν εκτζλεςθ του
ζργου, καϊσ επίςθσ ςε πρόςωπα 
πράγματα του κζντρου  και όμορων
ιδιοκτθςιϊν από οποιαδποτε
ανεξαρττωσ αιτία.

ΝΑΙ

16

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και
μόνοσ υπευνοσ ποινικά και αςτικά για
κάε ατχθμα που μπορεί να ςυμβεί ςτο
προςωπικό του.

ΝΑΙ

17

Οι εργαςίεσ τεχνικσ υποςτριξθσ και
λειτουργίασ α γίνονται βάςει των
υποχρεϊςεων του Αναδόχου και του
προςωπικο του όπωσ ορίηονται ςτθ
μελζτθ διαζτοντασ τον απαιτομενο
αριμό εργαηομζνων, με ορ τρθςθ
του ωραρίου εργαςίασ.

ΝΑΙ

18

Το προςωπικό του αναδόχου οφείλει να
επιεωρεί τουσ χϊρουσ και τισ
εγκαταςτάςεισ των κτιρίων, ενεργϊντασ
προλθπτικά και καταςταλτικά προσ
αποφυγ κάε είδουσ ηθμιάσ από πιαν
βλάβθ (πυρκαγιάσ, διαρροσ νερο
κ.λ.π.)

ΝΑΙ

19
Το προςωπικό του αναδόχου οφείλει να
ςζβεται το χϊρο, το προςωπικό καϊσ
και τουσ επιςκζπτεσ των ΔΑΚ

ΝΑΙ

20

Το προςωπικό του αναδόχου οφείλει να
ςυνεργάηεται με το προςωπικό του
Κζντρου για τθν καλτερθ λειτουργία του
υπζρ των ωφελουμζνων

ΝΑΙ
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21

Το προςωπικό του αναδόχου οφείλει να
τθρεί τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ
- εχεμειασ για οποιαδποτε
πλθροφορία ςχετίηεται με τα ΔΑΚ. Το
προςωπικό τθσ εταιρείασ απαγορεεται
να δίνει πλθροφορίεσ για τθ διάταξθ του
χϊρου εργαςίασ του και να ςυηθτά
οποιοδποτε επαγγελματικό ζμα με
αναρμόδια άτομα τθσ υπθρεςίασ

ΝΑΙ

22

Ο ανάδοχοσ οφείλει να κρατάει θμερςιο
βιβλίο ςυντθρςεων και εργαςιϊν το
οποίο α παραδίδεται μθναία ςε
αντίγραφο ςτθν επιτροπ
παρακολοθςθσ τθσ ςμβαςθσ.

ΝΑΙ

23

Ο ανάδοχοσ οφείλει με τθν ανάλθψθ των
καθκόντων του να παραδϊςει τακτικό
πρόγραμμα ςυντθρςεων και εργαςιϊν
του θλεκτρομθχανολογικο εξοπλιςμο.

ΝΑΙ

24

Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει υπόψθ του
το επιςυναπτόμενο (ςτθν διακρυξθ)
ενδεικτικό πρόγραμμα ςυντρθςθσ που
αφορά τα ΔΑΚ (ενδεικτικό πρόγραμμα
Ραγκρθτίου Σταδίου)

ΝΑΙ

Ο πρόεδροσ τθσ ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ
Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ

Αντιδμαρχοσ

ΡΑΑΤΜΑ V – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΤΙΚΪΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

(επιςυνάπτεται ςτον φάκελο: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΡΑΑΤΜΑ V ΣΥΝΤΣΕΩΝ.pdf)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:
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 Τθν ειςγθςθ του προζδρου.

ΑΡΟΦΑΣΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τθ διενζργεια του θλεκτρονικο Διαγωνιςμο για το ζργο: «Υπθρεςίεσ Συντρθςθσ και

λειτουργίασ Δθμοτικϊν Αλθτικϊν Κζντρων (Ραγκρθτίου Σταδίου, Νζου Κλειςτο Γυμναςτθρίου

ρακλείου και του Δθμοτικο Αλθτικο Ρνευματικο Κζντρου ρακλείου», με ενδεικτικό

προπολογιςμό 209.000,00 €, πλζον Φ.Ρ.Α 24% 50.160,00 € τοι ςυνολικά 259.160,00 € (διακοςίων

πενντα εννζα χιλιάδων και εκατόν εξντα ευρϊ) για διάρκεια δεκαοκτϊ μθνϊν (18) και α βαρνει το

ΚΑ των εξόδων του προπολογιςμο ζτουσ 2023 – 2024.

 Eγκρίνει τουσ όρουσ και άρρα του διαγωνιςμο ςμφωνα µε τθν επιςυναπτόμενθ προκρυξθ τθσ
ειςγθςθσ.

 Eγκρίνει τον ςυνολικό προπολογιςμό τθσ ςμβαςθσ ο οποίοσ ανζρχεται ςε : προπολογιςμό 209.000,00
€, πλζον Φ.Ρ.Α 24% 50.160,00 € τοι ςυνολικά 259.160,00 € (διακοςίων πενντα εννζα χιλιάδων και
εκατόν εξντα ευρϊ)

 Eξουςιοδοτεί τθν επιτροπ προμθειϊν και ζργων να προχωρςει ςτθ διενζργεια του ςχετικο
διαγωνιςμο,
Eξουςιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. για τθν υπογραφ του ςχετικο ςυμφωνθτικο.

Για την

ΑΝΑΡΤΥΞ ΑΘΛΤΙΣΜΟΥ ΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ

Ο Ρρόεδροσ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΔΑΒΑΣ
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