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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
Ρ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ 89/2020

ΔΙΑΚΘΥΞΘ
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ:
«ΡΙΛΟΤΙΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΟΙΣΜΩΝ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ»
ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ
«Μονοπάτια Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ
(Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνφμιο «Access2Heritage» ςτο πλαίςιο
του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»
«Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 69.500,00 € (με Φ.Ρ.Α. 24%)
(Κακαρι Εκτιμϊμενθ Αξία: 56.048,42 €)
CPV: 33196200-2 *Εξοπλιςμόσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ+
ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ: Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ

Θ Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από εκνικοφσ πόρουσ των χωρϊν που ςυμμετζχουν
ςτο Ρρόγραμμα «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Σταυρόσ

Ρόλθ

Σταυρόσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

57014

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL522

Τθλζφωνο

+30 23973 30220 / +30 23973 30221

Φαξ

+30 23970 65600

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies.dimosvolvis@gmail.com

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Μαρία Καραγιάννθ/ Αργυρϊ Κατραντηι

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.dimosvolvis.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Βόλβθσ, μθ Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι και ανικει ςτθν Γενικι
Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ).
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Γενικϊν Δθμόςιων Υπθρεςιϊν.
Εφαρμοςτζο Εκνικό Δίκαιο είναι το Ελλθνικό και εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων ο
νόμοσ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
Είναι δυνατι θ με θλεκτρονικό μζςο ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Βόλβθσ, www.dimosvolvis.gr, όπου είναι
αναρτθμζνα τα ςχετικά ζγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων
τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ΚΘΜΔΘΣ κακϊσ και από το Διμο κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ ςτα τθλζφωνα που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16
και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Ζργο: «Μονοπάτια Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνφμιο «Access2Heritage» θ οποία ζχει
ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»
«Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. Β2.6c.06/15-12-2017 Σφμβαςθ
Επιχοριγθςθσ (Subsidy Contract) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ζχει λάβει κωδικό MIS 5018890. Θ
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται κατά 85 % από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και κατά 15 % από εκνικοφσ πόρουσ μζςω πιςτϊςεων του Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων (ενάρικ. ζργου 2018ΕΡ20860007, ΣΑΕΡ 2086).
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Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα καλυφκεί από ανάλογεσ πιςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ του
Οικονομικοφ Ζτουσ 2020 του Διμου Βόλβθσ και κα βαρφνει τθν με Κ.Α. εξόδων 02.61.7425.0001 «Δαπάνεσ
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Access2Heritage INTERREG GR - BG» ςχετικι πίςτωςθ, μζςω χρθματοδότθςθσ.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Το ζργο «Μονοπάτια Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ (Pathways of Accessible
Heritage Tourism)», με ακρωνφμιο «Access2Heritage» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ
Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»
είναι ζνα ζργο που ςτοχεφει ςτον ςχεδιαςμό μιασ ςειράσ δράςεων βελτίωςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ
και των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και των δφο περιοχϊν Ελλάδασ και Βουλγαρίασ, με κοινό ςκοπό τθν
αειφορία τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ. Οι δράςεισ αυτζσ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ,
αγακά και υπθρεςίεσ ςτοχεφουν ςτθν προςζλκυςθ ενόσ νζου τμιματοσ τουριςτϊν για τθ διαςυνοριακι
περιοχι, τουσ τουρίςτεσ με αναπθρία και δυςκολίεσ ςτθν πρόςβαςθ, οι οποίοι κα μποροφν να
απολαφςουν μια ολοκλθρωμζνθ και αξιομνθμόνευτθ τουριςτικι εμπειρία.
Οι ςτόχοι τθσ Ρράξθσ ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:
 Εξαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ προςπζλαςθσ ςτισ κζςεισ φυςικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ και ςτθν
κάλαςςα, για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ
 Αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και λοιπϊν
εμποδιηόμενων ατόμων, κατοίκων αλλά και επιςκεπτϊν.
 Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ
 Αναβάκμιςθ του επιπζδου διαβίωςθσ άμεςα, των χρθςτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ και ζμμεςα των
οικογενειϊν αυτϊν
 Δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ του προτεινόμενου ζργου
 Ανάπτυξθ του Τουριςμοφ των ατόμων με αναπθρία και προςζλκυςθ τουριςτϊν αυτισ τθσ κοινωνικισ
ομάδασ
 Ραροχι νζων δυνατοτιτων για ψυχαγωγία και άκλθςθ ατόμων με κινθτικζσ αναπθρίεσ ι
περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ (θλικιωμζνοι, εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ , άτομα με μειωμζνθ όραςθ κλπ)
 Αξιοποίθςθ των αναπτυξιακϊν προοπτικϊν που παρουςιάηουν οι επιλεγμζνοι τόποι.
Οι άμεςα ωφελοφμενοι τθσ Ρράξθσ είναι άτομα με κινθτικζσ αναπθρίεσ ι περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ
(θλικιωμζνοι, εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ, άτομα με μειωμζνθ όραςθ κλπ) του Διμου και τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ και όλοι οι κάτοικοι και επιςκζπτεσ του Διμου.
Ο Διμοσ Βόλβθσ που αποτελεί ζνα καταξιωμζνο τουριςτικό πόλο, λόγω του αξιόλογου παραλιακοφ
μετϊπου, με ςτόχο τθν διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ζχει ιδθ πραγματοποιιςει ζργα ςε κζςεισ
με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ι πολιτιςτικό ενδιαφζρον με ςτόχο τθν ανάδειξθ του αξιόλογου φυςικοφ και
πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ. Τα υλοποιθμζνα ζργα, μεταξφ άλλων, αφοροφν ςτθν
δθμιουργία Μουςείου Θάλαςςασ ςτθν Αςπροβάλτα, ςτθν λειτουργία Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ ςτον
Σταυρό, ςε διαμορφϊςεισ παραλίμνιων κζςεων κζαςθσ ςτο βόρειο και νότιο τθσ Λίμνθσ Βόλβθσ, ςτθν
διαμόρφωςθ χϊρων υπαίκριασ αναψυχισ ςτο Ρλατανόδαςοσ Σταυροφ, ςτθν τουριςτικι ανάδειξθ του
φυςικοφ μνθμείου των Νφμφόπετρων και ςε διαμορφϊςεισ χϊρων υπαίκριασ αναψυχισ και λουτρικϊν
εγκαταςτάςεων ςτθν παραλία Μθλιζσ.
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποτελεί θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν προςπελαςιμότθτασ και θ
εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτισ ιδθ αξιοποιθμζνεσ ανωτζρω κζςεισ τουριςτικοφ, πολιτιςτικοφ και
φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ του Διμου Βόλβθσ, καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ επιςκεπτϊν με κινθτικζσ
αναπθρίεσ ι περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ, ςτα πλαίςια του δόγματοσ Τουριςμόσ για όλουσ.
Θ εν λόγω ςφμβαςθσ προβλζπει τθν προμικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν με κφριο ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ
ποιότθτασ του τουριςμοφ, τθν βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι και τελικϊσ τθν
προβολι τθσ περιοχισ ωσ ζνα μοναδικό και ενιαίο προοριςμό για προςβάςιμο τουριςμό για όλουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων με κινθτικζσ αναπθρίεσ ι περιοριςμζνθ κινθτικότθτα, των θλικιωμζνων
και των ατόμων με χρόνιεσ πακιςεισ, τόςο των ίδιων όςο και των οικογενειϊν τουσ, ςυνειςφζροντασ ςτθν
εξυπθρζτθςθ αλλά και ςτθν άρςθ τθσ περικωριοποίθςισ τουσ από το κοινωνικό ςφνολο.
Οι παρεμβάςεισ που προτείνονται αφοροφν τόςο ςε διαμορφϊςεισ και εξοπλιςμό των χϊρων, που κα
εξαςφαλίηουν τθν άνετθ προςπζλαςθ και χριςθ τουσ από άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα, όςο και ςτθν
δυνατότθτα πρόςβαςθσ όλων των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςτθν πλθροφορία και τθν υπαίκρια αναψυχι.
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κζςεισ παρζμβαςθσ ςτισ οποίεσ κα υλοποιθκοφν τα πιλοτικά

Οι επιλεγμζνεσ
ζργα αναβάκμιςθσ τθσ
προςβαςιμότθτασ των τουριςτικϊν πόρων πολιτιςτικοφ ι φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ του Στρυμονικοφ
κόλπου και τθσ λίμνθσ Βόλβθσ αφοροφν ειδικότερα:
Δραςτθριότθτεσ 3.3.1: Εργαςίεσ ςε επιλεγμζνουσ Ρολιτιςτικοφσ Ρόρουσ
1. Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ για τθν Ραράκτια Ηϊνθ του Στρυμονικοφ Κόλπου και του Κόλπου τθσ
Ιεριςςοφ (Μουςείο Θάλαςςασ) (Ρροχπολογιςμόσ 9.154,92 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Δθμιουργία ράμπασ ςε όλθ τθν πορεία από τον εξωτερικό κοινόχρθςτο χϊρο ζωσ τθν είςοδο του
κτιρίου και τοποκζτθςθ ανοξείδωτων χειρολαβϊν (χειρολιςκιρων)
 Τοποκζτθςθ ειδικϊν κακιςτικϊν πάγκων
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ, ταμπζλα
με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Τοποκζτθςθ ςτα εκκζματα του Κζντρου ταμπελϊν με γραφι Braille
 Εγκατάςταςθ Wi-Fi (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
 Εγκατάςταςθ θχείου με woofer (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ προβολισ (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ εςωτερικοφ χϊρου για υποδοχι infokiosk
2. Τουριςτικό Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Σταυροφ (Ρροχπολογιςμόσ 4.292,28 € ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α.)
 Δθμιουργία ράμπασ για τθν πρόςβαςθ ςτο κτίςμα του Τουριςτικοφ Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ και
τοποκζτθςθ ανοξείδωτθσ χειρολαβισ (χειρολιςκιρα)
 Τοποκζτθςθ ειδικϊν κακιςτικϊν πάγκων
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ /πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ,
ταμπζλα με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ εξωτερικοφ χϊρου για υποδοχι infokiosk
Δραςτθριότθτεσ 3.3.2: Εργαςίεσ ςε επιλεγμζνουσ Φυςικοφσ Ρόρουσ
3. Σθμείο Θζαςθσ 1 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ – Βόρεια Πχκθ (Ρροχπολογιςμόσ 13.268,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α.)
 Καταςκευι, οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και
οριηόντια ςιμανςθ με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ επιφάνειασ για τθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α.
 Τοποκζτθςθ ξφλινου διαδρόμου/ράμπασ για τθν κυκλοφορία των αμαξιδίων που κα ςυνδζει τθν
πλακοςτρωμζνθ επιφάνεια με το υφιςτάμενο κιόςκι και τοποκζτθςθ ανοξείδωτθσ χειρολαβισ
(χειρολιςκιρα)
 Δθμιουργία ξφλινθσ πλατφόρμασ ςτο επίπεδο του δαπζδου του υπάρχοντοσ περιπτζρου, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ και χριςθ του από Α.Μ.Ε.Α.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ καμπίνασ και χθμικισ τουαλζτασ για Α.Μ.Ε.Α.
 Τοποκζτθςθ ειδικϊν κακιςτικϊν πάγκων
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ, ταμπζλα
με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ξφλινων υφιςτάμενων καταςκευϊν
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Σθμείο Θζαςθσ 2 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ – Νότια Πχκθ (Ρροχπολογιςμόσ 6.095,84 € ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ επιφάνειασ για τθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α.
 Τοποκζτθςθ ξφλινου διαδρόμου/ράμπασ για τθν κυκλοφορία των αμαξιδίων που κα ςυνδζει τθν
πλακοςτρωμζνθ επιφάνεια με τουλάχιςτον ζνα κακιςτικό
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ, ταμπζλα
με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ξφλινων υφιςτάμενων καταςκευϊν

5. Νυμφόπετρεσ (Ρροχπολογιςμόσ 7.626,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ επιφάνειασ ι διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ για τθν
πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. και ςτο χϊρο υγιεινισ (χθμικι τουαλζτα για Α.Μ.Ε.Α.)
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ, ταμπζλα
με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ καμπίνασ και χθμικισ τουαλζτασ για Α.Μ.Ε.Α.
6. Αρχαίο Ρλατανόδαςοσ ςτο κζντρο του Σταυροφ (Ρροχπολογιςμόσ 13.129,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ διαδρομισ ςφνδεςθσ των χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. με το κτίριο
των υφιςτάμενων WC.
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ, ταμπζλα
με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Διαμόρφωςθ ράμπασ και πλατφςκαλου για τθν κυκλοφορία των αμαξιδίων που κα ςυνδζει τθν
πλακοςτρωμζνθ επιφάνεια με το κτίριο των υφιςτάμενων WC και τοποκζτθςθ ανοξείδωτθσ
χειρολαβισ (χειρολιςκιρα)
 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του κτιρίου των υφιςτάμενων WC και αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ με
κατάλλθλα για Α.Μ.Ε.Α.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ξφλινου τραπεηοπάγκου ςτον υπαίκριο χϊρο.
7. Ραραλία Μθλιζσ (Ρροχπολογιςμόσ 15.934,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ επιφάνειασ για τθν πρόςβαςθ από τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ
Α.Μ.Ε.Α. ζωσ τον παραλιακό πλακοςτρωμζνο πεηόδρομο
 Τοποκζτθςθ κινθτοφ ξφλινου διαδρόμου παραλίασ για τθν κυκλοφορία των αμαξιδίων που κα
ςυνδζει τθν πλακοςτρωμζνθ επιφάνεια με τισ εγκαταςτάςεισ για Α.Μ.Ε.Α. (καμπίνα αποδυτθρίου
και λουτρικϊν εγκαταςτάςεων και καμπίνα χθμικισ τουαλζτασ)
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ ςυναρμολογοφμενθσ καμπίνασ αποδυτθρίου και λουτρικϊν
εγκαταςτάςεων για Α.Μ.Ε.Α.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ καμπίνασ και χθμικισ τουαλζτασ για Α.Μ.Ε.Α.
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
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Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ, ταμπζλα

με γραφι Braille, QR codes, κλπ.) ο
 Ρρομικεια ςυναρμολογοφμενου/πτυςςόμενου αμφίβιου αμαξίδιου άμμου για Α.Μ.Ε.Α.
Δραςτθριότθτεσ 3.3.4: Ρροπαραςκευαςτικζσ μελζτεσ και εξοπλιςμόσ
 Ρροπαραςκευαςτικζσ μελζτεσ κακϊσ και παροχι ειδικοφ εξοπλιςμοφ προςβαςιμότθτασ για τθν
αναβάκμιςθ των επιλεγμζνων χϊρων όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ανωτζρω ανά κζςθ κζαςθσ
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 33196200-2 *Εξοπλιςμόσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ+.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 69.500,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
(24%): (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.: 56.048,42 € πλζον Φ.Ρ.Α. (24%): 13.451,62 €).
Στον ανωτζρω προχπολογιςμό περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ των μόνιμα
τοποκετθμζνων υλικϊν, εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ των μθ μόνιμα τοποκετθμζνων υλικϊν, οι
ρυκμίςεισ, θ κζςθ ςε λειτουργία κακϊσ και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου ςτθν όλθ
διαδικαςία εγκατάςταςθσ-απεγκατάςταςθσ.
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ειδϊν προσ προμικεια διότι οι επιλεγμζνεσ
κζςεισ κζαςθσ για τθν εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ωσ άνω εξοπλιςμοφ, ανεξάρτθτα από τθ
γεωγραφικι τουσ χωροκζτθςθ, αποτελοφν ζνα ενιαίο λειτουργικό ςφςτθμα χϊρων ψυχαγωγίασ, για τθν
ομοιόμορφθ διαμόρφωςθ του οποίου και τθν αποφυγι τθσ ανομοιογζνειασ και ανομοιομορφίασ
απαιτοφνται υλικά μιασ αδιαίρετθσ ομάδασ ζτςι ϊςτε να λειτουργοφν μεν ωσ ενιαίο ςφνολο για εκάςτθ
κζςθ κζαςθσ αλλά ταυτόχρονα να αποφευχκοφν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ μεταξφ των κζςεων κζαςθσ, όπου
αυτά κα εγκαταςτακοφν.
Θ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ με
τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και τθν παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν υπ’ αρ.
89/2020 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει
τιμισ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ειδϊν προσ προμικεια.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
- τισ διατάξεισ του N.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ
Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και
άλλεσ διατάξεισ.»,
- του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-18): «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ
και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ - υκμίςεισ για τον
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ
διατάξεισ και ιδιαίτερα του άρκρου 203,
- τθ με αρικμ. Ρ1/2380/18-12-12 (ΦΕΚ 3400/Β’/20-12-12) ΚΥΑ: «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων»,
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τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ
και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ,
του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
του Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,
του ΡΔ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
του ΡΔ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»,
του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α'),
του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 118/07 (Αϋ150),
του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτον νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,
του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και του ΦΕΚ
879/Βϋ/13-03-2018
του προτφπου ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανιςμόσ φιλικόσ ςε πολίτεσ με αναπθρία – Απαιτιςεισ και
ςυςτάςεισ»
τθσ υπ’ αρ. 52907/28-12-09 (ΦΕΚ 2621/Β’/2009) απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ
και Κλιματικισ Αλλαγισ «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν»,
τθσ υπ’ αρ. ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1636/Β’/2017) «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων,
τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ
αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν» και
ειδικότερα του άρκρου 16 «Εξυπθρετιςεισ ΑΜΕΑ»
τθσ ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/ΦΕΚ Β/801/05.04.2013 «Απευκείασ παραχϊρθςθ, με αντάλλαγμα, του
δικαιϊματοσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και
πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Α' βακμοφ» και ειδικότερα ςε
όςα αναλυτικά αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ τθσ « Τεχνικζσ προδιαγραφζσ καταςκευϊν –διαμορφϊςεων
για απλι χριςθ εντόσ αιγιαλοφ παραλίασ- περιοριςμοί- ςυςτάςεισ» (Άρκρο 13 του Ν2971/2001) και
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των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςων κανονιςτικϊν πράξεων, κακϊσ και των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ
κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι,
ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου
κεςμικοφ πλαιςίου τθσ.

Επίςθσ λαμβάνονται υπόψθ:
- τθν ΥΡΑΣΥΔ 3004881/ΥΔ1244/6-4-2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
- το Ρρόγραμμα GREECE - BULGARIA 2014-2020 / CCI: 2014TC16RFCB022,
- τθν από 16.03.2017 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ
Εδαφικισ Συνεργαςίασ «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», κατά τθν 3θ ςυνζλευςθ αυτισ
ςτθν πόλθ του Μπλαγκόεβγκραντ, για ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ τθσ Ρρόταςθσ «Pathways of Accessible
Heritage Tourism» με ακρωνφμιο «Access2Heritage» (Reg. No: 2055),
- τθν υπ’ αρ. 146/2017 (ΑΔΑ: ΩΝΡ6Ω9Ω-63Γ) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Βόλβθσ περί
ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τθσ πρόταςθσ,
- το Σφμφωνο Εταιρικισ Σχζςθσ (αγγλ. Partnership Agreement) τθσ Ρράξθσ «Pathways of accessible heritage
tourism», που υπογράφθκε ςτισ 13-09-2017 μεταξφ του μεταξφ του Φορζα Διαχείριςθσ Οροςειράσ οδόπθσ
(ΦΔΟ), Επικεφαλισ Δικαιοφχου τθσ Ρράξθσ, και των λοιπϊν Δικαιοφχων τθσ Ρράξθσ,
- τθ Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ (αγγλ. Subsidy Contract), υπ. αρίκμ. B2.6c.06, τθσ Ρράξθσ «Pathways of
accessible heritage tourism», που υπογράφθκε ςτισ 15-12-2017 μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του
Ρρογράμματοσ «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 - 2020» και του Φορζα Διαχείριςθσ Οροςειράσ
οδόπθσ (ΦΔΟ), Επικεφαλισ Δικαιοφχου τθσ Ρράξθσ,
- τθν από 29-11-2019 1θ τροποποίθςθ τθσ παραπάνω Σφμβαςθσ Επιχοριγθςθσ,
- το εγκεκριμζνο εν ιςχφ Τεχνικό Δελτίο (αγγλ. Application Form) και το εγκεκριμζνο εν ιςχφ Ζγγραφο
Τεκμθρίωςθσ του Ρροχπολογιςμοφ (αγγλ. Justification of Budget) τθσ Ρράξθσ «Pathways of accessible
heritage tourism»,
- τον οδθγό εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία
2014 – 2020»,
- τουσ Εκνικοφσ κανονιςμοφσ για τον ανταγωνιςμό, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και
τισ τροποποιιςεισ τουσ.
- τισ αποφάςεισ για τα Συλλογικά Πργανα του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016:
α) τθσ με αρ. 402/2019 (ΑΔΑ: ΨΔΜΟΩ9Ω-ΒΞΡ) για τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ
διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και γενικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ
παρατάκθκε θ ιςχφσ τθσ ζωσ 31/12/20 με τθν με αρ. 523/2020 (ΑΔΑ: 65ΩΝΩ9Ω-Ξ1Ι)
β) τθσ με αρ. 13/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΗΑΩ9Ω-ΣΤΩ) για τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ
Ρρομθκειϊν και Γενικϊν Υπθρεςιϊν,
- τθν υπ’ αρ. 89/2020 μελζτθ για τθν ,Ριλοτικζσ Ραρεμβάςεισ για τθν Ρροςβαςιμότθτα Ρολιτιςτικϊν
και Φυςικϊν Τουριςτικϊν Ρροοριςμϊν Διμου Βόλβθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Μονοπάτια
Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με
ακρωνφμιο «Access2Heritage» ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»- τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ, ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 69.500,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% (ΑΔΑΜ Ρρωτογενοφσ Αιτιματοσ: 20REQ007812597),
- τθν βεβαίωςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθν
ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 80/2016 και τθν δζςμευςθ ςτα οικείο
Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α 47/2020 από τισ εξαςφαλιςμζνεσ πιςτϊςεισ του
Ρροχπολογιςμοφ Εξόδων του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Διμου Βόλβθσ, ςτον Κ.Α. 02.61.7425.0001 με
τίτλο: «Δαπάνεσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Access2Heritage INTERREG GR - BG» μζςω χρθματοδότθςθσ,
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τθν με αρ. πρωτ. 1695/02-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΜΗΩ9Ω-ΨΜΟ) Απόφαςθ Δθμάρχου Διμου Βόλβθσ περί ζγκριςθσ

δαπάνθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ για τθν υπόψθ προμικεια ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 203 του
Ν. 4555/2018 *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ (ΑΔΑΜ Εγκεκριμζνου Αιτιματοσ: 20REQ007814914)
- τθν υπ’ αρ. 543/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΦ4Ω9Ω-ΧΩΦ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βόλβθσ
περί ζγκριςθσ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, τεχνικϊν προδιαγραφϊν και κακοριςμοφ των όρων
διακιρυξθσ αυτοφ.

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Βόλβθσ, ςτον Σταυρό, τθν 22/12/2020, θμζρα
Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και ζναρξθ αποςφράγιςθσ
προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
δθλαδι θ 22/12/2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα
ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε τουλάχιςτον
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ Οικονομικοφσ Φορείσ τυχόν ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ από τθν Υπθρεςία, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ. Αν και
ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και
νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.

1.6

Δθμοςιότθτα

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςε μία
τοπικι εφθμερίδα ςφμφωνα με το άρκρο 18 του Ν.4469/2017 και τθν Οδθγία 19 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.
Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.dimosvolvis.gr. Θ Διακιρυξθ κα είναι καταχωρθμζνθ ςτο διαδίκτυο,
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.dimosvolvis.gr.
Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ 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 ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:



θ με αρ. 21038/11-12-2020 Ρροκιρυξθ τθσ Διακιρυξθσ (ΑΔΑΜ: 20PROC007827953 – ΑΔΑ: ΨΙΘΕΩ9Ω-4ΜΕ),
όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα




θ παροφςα Διακιρυξθ (με ΑΔΑΜ) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.



Θ αρ. 89/2020 ςχετικι μελζτθ (Τεχνικι Ρεριγραφι, Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ κλπ.) τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.



Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *Τ.Ε.Υ.Δ.] για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
κάτω των ορίων των Οδθγιϊν

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Είναι δυνατι θ με θλεκτρονικό μζςο ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου, www.dimosvolvis.gr όπου είναι αναρτθμζνα τα
ςχετικά ζγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μζςω
τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ΚΘΜΔΘΣ κακϊσ και από το Τμιμα Ρρομθκειϊν του Διμου κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ ςτα τθλζφωνα που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται και ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ
αναπαραγωγισ τουσ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν
αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά,
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, πζραν τθσ
αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ
Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον
ενδιαφερόμενο.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ
διευκρινίςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον Οικονομικό Φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται
για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν

Οι προςφορζσ και
ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν
να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, τθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Αϋ13)
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων Οικονομικϊν Φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
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τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 72 του Ν.4412/2016 για ςυνοπτικό
διαγωνιςμό.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) Οικονομικόσ
Φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 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), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο
εκνικό δίκαιο του Οικονομικοφ Φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των Οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το
Ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το Ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ Οικονομικοφ Φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω Οικονομικοφ Φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
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ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) , θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.) , θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο Οικονομικόσ Φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία,
β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο Οικονομικόσ Φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.2.Α Αν ο Οικονομικόσ Φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2.2.3.2. δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο Οικονομικόσ Φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα
του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου
ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά
τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ
παραπάνω υποχρεϊςεισ του.
Οι περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2.2.3.2. παφουν να εφαρμόηονται όταν ο Οικονομικόσ Φορζασ εκπλθρϊςει τισ
ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που
οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του
δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ (άρκρο 267 του Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α'/2020) με το οποίο τροποποιείται
θ παράγραφοσ 2 και προςτίκεται θ παράγραφοσ 2Α ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016).
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
Οικονομικόσ Φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
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ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο Οικονομικόσ Φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ
Φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
Φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό,
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.5. Οικονομικόσ Φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω Οικονομικόσ Φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ Οικονομικοφσ
Φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον Οικονομικό
Φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ Φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του
Ν. 4412/2016.
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ
τθσ παραγράφου 2.2.3.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ
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απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 ςτα

με αμετάκλθτθ
θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.

τρία (3) ζτθ από τθν

2.2.3.7. Οικονομικόσ Φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του Ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι Οικονομικοί Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ Οικονομικϊν Φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι Οικονομικοί Φορείσ, κα πρζπει:
Να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τθν τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017) ίςο ι
μεγαλφτερο με το 100% του προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. Σε περίπτωςθ
που ο Οικονομικόσ Φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν
χριςεων, τότε ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα
πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ με το 100%του προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ, χωρίσ
Φ.Ρ.Α. (Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ).
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων το κριτιριο τθσ παροφςασ παραγράφου μπορεί να καλφπτεται
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται:
κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν (2019, 2018, 2017) κα πρζπει να ζχουν εκτελζςει και
ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ από κοινοφ ι εξ’ ολοκλιρου μία (1) τουλάχιςτον ςφμβαςθ προμικειασ, ςυναφοφσ
αντικειμζνου με το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, φψουσ κατ’ ελάχιςτον ίςο με το 100% του
προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθσ προμικειασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Οι Οικονομικοί Φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
τα κάτωκι:


ο προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ με το Ρρότυπο Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2015



Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του ςυςτιματοσ εξουδετζρωςθσ οςμϊν και απόςμθςθσ τθσ χθμικισ τουαλζτασ για
Α.Μ.Ε.Α. με το Ρρότυπο Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2015 και με το Ρρότυπο Ρεριβαλλοντικισ
Διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2015
Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του αμφίβιου αμαξίδιου άμμου για Α.Μ.Ε.Α. με το Ρρότυπο Διαςφάλιςθσ
Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2015 και με το Ρρότυπο Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ κατά ISO 14001:2015
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ι ιςοδφναμα αυτϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν, εκδιδόμενα από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο από τον ΕΣΥΔ ι
ιςότιμο οργανιςμό.
Για υποψιφιουσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο Ριςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Τα ανωτζρω Ριςτοποιθτικά πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τόςο ςτον υποφάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
όςο και να προςκομιςτοφν ωσ αποδεικτικό μζςο ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο Β5 του
άρκρου 2.2.9.2 τθσ Διακιρυξθσ.
Πςον αφορά τα «Κριτιρια Επιλογισ», οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν ςτο Τ.Ε.Υ.Δ., ςτο Μζροσ IV:
Κριτιρια Επιλογισ, μόνο τθν Ενότθτα Α. «Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ».
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι Οικονομικοί Φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ Οικονομικοί Φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4
ζωσ και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα Ι, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ Οικονομικοφσ
Φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το Τ.Ε.Υ.Δ.
ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ Οικονομικοφ Φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου
του Οικονομικοφ Φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του Οικονομικοφ Φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον Οικονομικό Φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν.
Πςον αφορά τα «Κριτιρια Επιλογισ», οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. ςτο Μζροσ IV:
Κριτιρια Επιλογισ, μόνο τθν Ενότθτα Α. «Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ».
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των Οικονομικϊν Φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 - 2.2.8).
Ο Οικονομικόσ Φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του
άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016
Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Σφμφωνα με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. αε του Ν. 4605/2016, τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά
ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.
Β.1.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
Οικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) Για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Οικονομικόσ
Φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω Οικονομικοφ Φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν
ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) Για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ
πριν από τθν υποβολι του.
Συγκεκριμζνα για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ και β’ να προςκομιςτεί φορολογικι και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα.
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Επιπλζον για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ
αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ και β’, πζραν των ωσ άνω
πιςτοποιθτικϊν, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά τισ
παραγράφου 2.2.3.3 περίπτωςθ β’ ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί
υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά
πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία
Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2 περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου
που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του Οικονομικοφ Φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του Οικονομικοφ Φορζα, χωρίσ
να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
Οικονομικόσ Φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του Ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ Οικονομικοφ
Φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ
ε) Για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ Οικονομικοφ Φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ
.Σεπερίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
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υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ

βεβαίωςθ, από
δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
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 ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα Οικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό
ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
Οικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν αποδεικτικά ςτοιχεία ότι ζχουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των
τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2019, 2018, 2017) ίςο ι μεγαλφτερο με το 100% του
προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., π.χ. ιςολογιςμοί, οικονομικζσ καταςτάςεισ ι
αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων και τα ζντυπα των φορολογικϊν δθλϊςεων που ζχουν
υποβλθκεί (αντίγραφα Ε3 και Ε5) από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν του Οικονομικοφ Φορζα, ι ςε
περίπτωςθ Φυςικϊν Ρροςϊπων Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ και Εκκακαριςτικά Σθμειϊματα.
Σε περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ Φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3)
τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 100% του προχπολογιςμοφ τθσ υπό ανάκεςθ
προμικειασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ για τισ τρείσ (3)
διαχειριςτικζσ χριςεισ, τότε μπορεί να υποβάλει ιςοδφναμα λογιςτικά ζγγραφα ι άλλα επίςθμα ζγγραφα ι
φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων φορολογικϊν δθλϊςεων.
Εάν ο Οικονομικόσ Φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά,
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο
κατάλλθλο ζγγραφο.
Σε περίπτωςθ ενϊςεωσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλουν κοινι προςφορά, είναι αποδεκτι θ άκροιςθ τθσ
οικονομικισ επάρκειασ των μελϊν τθσ, αλλά τα ανωτζρω δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ ξεχωριςτά.
Β4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι Οικονομικοί
Φορείσ προςκομίηουν:
Ριςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ ωσ αποδεικτικά μζςα:
 Εάν ο αποδζκτθσ είναι Ανακζτουςα Αρχι (Φορείσ του Δθμόςιου ι του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα), θ
παροχι των παραπάνω προμθκειϊν αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ ι Ρρωτόκολλο Οριςτικισ
Ραραλαβισ (ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα) τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
 Εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, θ παροχι των παραπάνω προμθκειϊν αποδεικνφεται με
βεβαίωςθ του αποδζκτθ, τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και αντίγραφο του
ςχετικοφ τιμολογίου για τθν παροχι τθσ προμικειασ. Εάν τοφτο δεν είναι δυνατόν, με απλι διλωςθ του
Οικονομικοφ Φορζα.
Αν ςτισ ανωτζρω ςυμβάςεισ ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετείχε ωσ μζλοσ ζνωςθσ, επιπρόςκετα
προςκομίηει αντίγραφο ςυμφωνθτικοφ που να αποδεικνφεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ του.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων οι παραπάνω απαιτιςεισ μπορεί να καλφπτονται από τουλάχιςτον
ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με Ρρότυπα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ και Ρρότυπα
Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι Οικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν:


ο προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ Ριςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001:2015
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Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του ςυςτιματοσ εξουδετζρωςθσ οςμϊν και απόςμθςθσ τθσ χθμικισ τουαλζτασ για



Α.Μ.Ε.Α. Ριςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και
Ριςτοποιθτικό Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015
Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του αμφίβιου αμαξίδιου άμμου για Α.Μ.Ε.Α. Ριςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ
Ροιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Ριςτοποιθτικό Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015
ι ιςοδφναμα αυτϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν, εκδιδόμενα από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο από τον ΕΣΥΔ ι
ιςότιμο οργανιςμό.

Για υποψιφιουσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο Ριςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ μπορεί να καλφπτεται από τουλάχιςτον
ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Τα ανωτζρω Ριςτοποιθτικά πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τόςο ςτον υποφάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ όςο
και να προςκομιςτοφν ωσ αποδεικτικό μζςο ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παροφςα παράγραφο.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο Οικονομικόσ Φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά,
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του
Οικονομικοφ Φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του Οικονομικοφ
Φορζα),ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν
κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί Οικονομικοί Φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του Οικονομικοφ Φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του Οικονομικοφ Φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
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Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
Οικονομικϊν Φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ Οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι Οικονομικοί Φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ςυμβάςεων προμθκειϊν, γενικϊν υπθρεςιϊν, εκπόνθςθσ
μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, δεν υφίςταται επί του
παρόντοσ εκνικόσ επίςθμοσ κατάλογοσ του άρκρου 83 του Ν. 4412/2016.
Σθμειϊνεται, περαιτζρω, ότι το Γ.Ε.ΜΘ δεν ςυνιςτά επίςθμο κατάλογο, κατά τισ διατάξεισ του ίδιου
άρκρου, και, κατά ςυνζπεια, δεν ςυμπλθρϊνεται από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ ςτο εν λόγω πεδίο.
Σε κάκε περίπτωςθ επιςθμαίνεται ότι το πεδίο του ΤΕΥΔ, που αφορά ςτθν εγγραφι οικονομικϊν φορζων
ςε επίςθμουσ καταλόγουσ, δεν μπορεί να απαλειφκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςε κανζνα είδοσ
ςφμβαςθσ (προμθκειϊν, υπθρεςιϊν, ζργων, μελετϊν κλπ), κακϊσ δεν μπορεί να αποκλειςτεί το
ενδεχόμενο ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία αλλοδαποφ οικονομικοφ φορζα, εγγεγραμμζνου ςε επίςθμο
κατάλογο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ι άλλθσ χϊρασ ι ακόμθ και το ενδεχόμενο εγγραφισ θμεδαποφ
οικονομικοφ φορζα ςε επίςθμο κατάλογο άλλθσ χϊρασ, τθν εγγραφι ςτον οποίο δφναται να επικαλεςτεί
ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι ζνδειξθ ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (Κατευκυντιρια Οδθγία 23 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.)
Β.8. Οι ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε Οικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που Οικονομικόσ Φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει
τιμισ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ειδϊν προσ προμικεια.
2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Στθν παροφςα Διακιρυξθ δεν ζχει εφαρμογι το παρόν άρκρο.
2.3.3 Θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί
Στθν παροφςα Διακιρυξθ δεν ζχει εφαρμογι το παρόν άρκρο.

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και ςτθν υπ’
αρ. 89/2020 ςχετικι μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ, για το ςφνολο τθσ
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ειδϊν προσ
προμικεια που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό (άρκρο 59 του Ν. 4412/2016).
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ .
Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν

2.4.2
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5


είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ



είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι



είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Διμοσ
Βόλβθσ, Σταυρόσ Θεςςαλονίκθσ, Τ.Κ. 57014).

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5
τθσ παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ
Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά
του …..
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ
«ΡΙΛΟΤΙΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΟΙΣΜΩΝ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ»
ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ
«Μονοπάτια Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ
(Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνφμιο «Access2Heritage» ςτο πλαίςιο
του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»
«Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»
με Ανακζτουςα Αρχι τον Διμο Βόλβθσ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 22/12/2020
2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου),
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.3
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται
τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον
κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί
τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται θ Οικονομικι Ρροςφορά του Οικονομικοφ Φορζα και τα κατά περίπτωςθ
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ.
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Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του
Ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του
άρκρου 2.4.2.2.
2.4.2.4. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ.
2.4.2.5. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι που κατατζκθκε ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ..
2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του Οικονομικοφ Φορζα:
α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
2.4.2.7. Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου
79 του Ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο ζχει
αναρτθκεί και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου τφπου doc και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ι),
Σφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017, με τθν οποία προςτζκθκε άρκρο 79Α ςτο
Ν.4412/2016, και με τθ Κατευκυντιρια Οδθγία 23 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ιςχφουν τα εξισ:
«Άρκρο 79Α -Υπογραφι Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ
1. Κατά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79, είναι
δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του Οικονομικοφ Φορζα θ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου
73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
2. Ωσ εκπρόςωποσ του Οικονομικοφ Φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον Οικονομικό Φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
3. Το παρόν άρκρο εφαρμόηεται και για τθν υπογραφι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) το οποίο εκδίδει θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).».
Σελίδα 23

ΑΔΑ: 6ΡΦ2Ω9Ω-ΑΤΛ

20PROC007828368 2020-12-11
μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι

Το Τ.Ε.Υ.Δ.
υποβολισ των προςφορϊν.

θμερομθνία

Οι ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε
Οικονομικό Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά»
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 ςχετικι μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του
Διμου Βόλβθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα
ςτθν ωσ άνω μελζτθ.
Οι Οικονομικοί Φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.5 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται ςτο 2.3.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
βάςει τιμισ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ειδϊν προσ προμικεια, ςυμπλθρϊνοντασ το Ζντυπο
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, το οποίο ζχει αναρτθκεί και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου τφπου doc, που
εμφανίηεται ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 ςχετικι μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου
Βόλβθσ και το Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Α. Τιμζσ
*ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ+
Θ τιμι των προσ προμικεια υλικϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Στθν ςφνταξθ τθσ προςφοράσ πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ μεταφορά, θ φορτοεκφόρτωςθ, θ εγκατάςταςθ, οι
ρυκμίςεισ, θ κζςθ ςε λειτουργία και θ επίδειξθ ςυναρμολόγθςθσ των προσ προμικεια υλικϊν.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των υλικϊν ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. 20%.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 ςχετικι τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ.
2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω
αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
Οικονομικοί Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
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τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου

προςφορά, εφόςον
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 λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
Ανακζτουςα Αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο
φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και
υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, που δεν επιτρζπεται,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γϋ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
ι) Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ
1. Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ
που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι
εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ
αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των
προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ.
2. Οι εξθγιςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 μπορεί να αφοροφν ιδίωσ:
α) τα οικονομικά χαρακτθριςτικά των παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
β) τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για
τθν παροχι των υπθρεςιϊν,
γ) τθν πρωτοτυπία των υπθρεςιϊν που προτείνονται από τον προςφζροντα,
δ) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν.4412/16, ςφμφωνα με τθν
παρ. 2 του άρκρου 89 του Ν.4412/16,
ε) τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 131 του Ν.4412/16,
Σελίδα 25

ΑΔΑ: 6ΡΦ2Ω9Ω-ΑΤΛ

ςτ)

20PROC007828368 2020-12-11
το ενδεχόμενο χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1
του άρκρου 89 του Ν.4412/16.

3. Θ ανακζτουςα αρχι αξιολογεί τισ παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ, ςε ςυνεννόθςθ με τον
προςφζροντα. Μπορεί να απορρίψει τθν προςφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν
κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, λαμβανομζνων
υπόψθ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ απορρίπτουν τθν
προςφορά, εάν διαπιςτϊςουν ότι θ προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, διότι δεν
ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 18 του Ν.4412/16.
4. Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊνει ότι μια προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι λόγω χοριγθςθσ
κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα, θ προςφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειςτικά για αυτό
τον λόγο, μόνο μετά από διαβοφλευςθ με τον προςφζροντα και εφόςον αυτόσ δεν είναι ςε κζςθ να
αποδείξει, εντόσ επαρκοφσ προκεςμίασ, τθν οποία ορίηει θ ανακζτουςα αρχι, ότι θ εν λόγω ενίςχυςθ
είναι ςφμφωνθ με τθν εςωτερικι αγορά κατά τθν ζννοια του άρκρου 107 τθσ ΣΛΕΕ. Σε περίπτωςθ που θ
Ανακζτουςα Αρχι απορρίπτει προςφορά υπό τισ ςυνκικεσ αυτζσ, ενθμερϊνει ςχετικϊσ τθν Επιτροπι.
5. Εφόςον ηθτθκεί, θ Αρχι κζτει ςτθ διάκεςθ άλλων κρατϊν μελϊν, ςτο πλαίςιο διοικθτικισ ςυνεργαςίασ,
κάκε πλθροφορία που θ Ελλάδα ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ όπωσ νόμουσ, κανονιςμοφσ, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ κακολικισ ιςχφοσ ι εκνικά τεχνικά πρότυπα— ςχετικά με τα δικαιολογθτικά και τα ζγγραφα
που προςκομίηονται ςε ςχζςθ με τισ λεπτομζρειεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ
α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν
από τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί
και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω
του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων Οικονομικϊν Φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ
κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν
τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο αναγράφεται θ
ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον
υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ
και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ ςφμφωνα με
το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ
παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει
τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ
τεχνικισ προςφοράσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα
αρικμό κατάκεςισ τουσ όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και
τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
β) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ
και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά,
ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται
ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται,
προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα.
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Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.

δ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται οι
ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν . Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια β’ και γ’ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν
διαφορϊν που τυχόν προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ και μετά επιςτρζφονται.
ε) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ
και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. Ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν θ
οποία καταχωρείται ςε ενιαίο πρακτικό για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των
τεχνικϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν, ςτο οποίο θ Επιτροπι ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν
αποδοχι ι απόρριψι τουσ μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ,
τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του Ρροςωρινοφ Αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό
κοινοποιείται από το ωσ Άνω Πργανο, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ ι) τθσ παραγράφου 2.4.7 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και
ςτα άρκρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
Οικονομικϊν Φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των Οικονομικϊν Φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία
απόφαςθ.
ε) Τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βόλβθσ, θ
οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των αντίςτοιχου
πρακτικοφ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («Ρροςωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και όλα τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτισ.
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
και ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
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θ Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ Ανακζτουςα Αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του Ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ και δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του Ρροςωρινοφ Αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.7
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο Αποφαινόμενο Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε
για τθν κιρυξθ του Ρροςωρινοφ Αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον Ρροςωρινό Ανάδοχο, με κάκε
πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016 ι ςε περίπτωςθ
άςκθςθσ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ ζνςταςθσ ι παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία του πρϊτου εδαφίου
τθσ παρ. 2 του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016,
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον Ρροςωρινό Ανάδοχο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ (άρκρο 105 παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 107 του
Ν. 4497/2017). Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. (παρ. 5 του άρκρου 105 του Ν.4412/2016).
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ Φ.Ρ.Α., και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Ενςτάςεισ

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ
τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
Οικονομικό Φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ
υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ
δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν τθσ παραγράφου 1.5 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. H Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο
επιςυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ .
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τ θσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
κατά τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων. Ρζραν από
τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ
ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του Ρ.Δ. 18/1989 (Αϋ 8).

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

4.1

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ Φ.Ρ.Α., και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και
θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά, αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του
μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα, οι
όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ
παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
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4.4.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
Ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του
Ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

5.1

Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:


Το 100 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν των εκάςτοτε
τιμολογίων που περιλαμβάνονται ςε κάκε ζνταλμα. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και
ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων/τιμολογιςεων.

Χοριγθςθ προκαταβολισ δεν προβλζπεται.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει).
β)

Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016.

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969)
“Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ
κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”).
δ) Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων του διαγωνιςμοφ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2

Κιρυξθ Οικονομικοφ Φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςτισ περιπτϊςεισ που περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 191
του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί,
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016 και τισ ςχετικζσ παραγράφουσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
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επιβολι του προβλεπόμενου από το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλειςμοφ του αναδόχου από τθ
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν. 4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν,
χωρίσ Φ.Ρ.Α. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ - παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ Οικονομικοφ Φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ
υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ‘ εφαρμογι των ςυμβατικϊν
όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ
πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221
του Ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4

Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του Ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

6.1

Χρόνοσ και Τόποσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςε μζγιςτο οριηόμενο χρονικό
διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του Ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του Ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν Επιτροπι
Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία και τθν ϊρα που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό επί τόπου του ζργου,
τουλάχιςτον τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
6.1.4. Θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνει είτε ςτο ςφνολό τθσ είτε τμθματικά κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι με τουσ κάτωκι τρόπουσ:
 Τα προσ προμικεια είδθ τα οποία προβλζπεται να είναι μόνιμα τοποκετθμζνα ςτισ επιλεγμζνεσ κζςεισ
κζαςθσ κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτθν τελικι τουσ κζςθ και ςε πλιρθ λειτουργία, όπωσ
αναλυτικά περιγράφονται ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν.
 Τα προσ προμικεια είδθ τα οποία δεν προβλζπεται να είναι μόνιμα τοποκετθμζνα ςτισ επιλεγμζνεσ
κζςεισ κζαςθσ, λόγω τθσ εποχικότθτασ των υλικϊν και αναλόγωσ του χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατόν να παραλθφκοφν ςε χϊρο αποκικευςθσ του Διμου και θ αρμόδια Επιτροπι να ςυντάξει
Ρρωτόκολλο Ροςοτικισ Ραραλαβισ. Στθν περίπτωςθ αυτι είναι δυνατόν να κρατθκεί θ εγγυθτικι
καλισ εκτζλεςθσ από τον Ανάδοχο μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ ςτθ αρχι τθσ καλοκαιρινισ περιόδου του
επόμενου ζτουσ. Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί μετά τθν εγκατάςταςι τουσ ςτθν
επιλεγμζνθ κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία και αφοφ γίνει ο ποιοτικόσ και λειτουργικόσ ζλεγχοσ από τθν
αρμόδια Επιτροπι και ςυνταχκεί το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ,
όπωσ αναλυτικά
περιγράφονται ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν.
Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ζτοιμα προσ λειτουργία και χριςθ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται.
Στθν ςφμβαςθ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ των μόνιμα τοποκετθμζνων υλικϊν,
εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ των μθ μόνιμα τοποκετθμζνων υλικϊν, οι ρυκμίςεισ, θ κζςθ ςε
λειτουργία κακϊσ και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου ςτθν όλθ διαδικαςία εγκατάςταςθσαπεγκατάςταςθσ των μθ μόνιμα τοποκετθμζνων υλικϊν.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει τεχνικά εγχειρίδια και οδθγίεσ ελζγχου, χριςθσ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Θ μεταφορά των υλικϊν και οι εργαςίεσ επιςκευϊν κα εκτελεςτοφν ςε εργάςιμεσ και μθ θμζρεσ και ϊρεσ
και ςε κάκε περίπτωςθ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία. Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ δεν κα πρζπει με
κανζνα τρόπο να προκαλοφν όχλθςθ ςτουσ περιοίκουσ, τουλάχιςτον κατά τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ.
Πλεσ οι εργαςίεσ να γίνουν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ
επιςτιμθσ, χωρίσ ελαττϊματα, και οι χϊροι να παραδοκοφν απαραίτθτα κακαροί και απαλλαγμζνοι από
άχρθςτα υλικά, τα οποία κα απομακρυνκοφν εκτόσ του χϊρου εγκατάςταςθσ τθσ διάταξθσ.
Ο Ανάδοχοσ ζχοντασ λάβει γνϊςθ των ειδικϊν τοπικϊν ςυνκθκϊν κάκε κζςθσ κζαςθσ και ζχοντασ αποδεχτεί το
αντικείμενο τισ μελζτθσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ και τουσ όρουσ διακιρυξθσ, οφείλει να
ακολουκιςει τισ οδθγίεσ και να δζχεται τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και του αρμόδιου μθχανικοφ
τθσ Υπθρεςίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και να τουσ ενθμερϊνει για οποιοδιποτε κζμα
ανακφπτει για τθν επίτευξθ τθσ ζντεχνθσ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.
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Πλα τα προμθκευόμενα υλικά κα είναι καινοφργια, πρϊτθσ χριςθσ, άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από
φκορζσ ι ηθμιζσ και κα ανταποκρίνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άριςτθ
απόδοςθ τουσ για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται, ευρζωσ κυκλοφοροφντα ςτθν Ελλθνικι αγορά.
Θα ςυμμορφϊνονται με όλα τα ελλθνικά και διεκνι πρότυπα και κανονιςμοφσ.

6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν. 4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των
υλικϊν γίνεται με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:
α) με μακροςκοπικό ζλεγχο
β) πρακτικι δοκιμαςία και
γ) ζλεγχοσ πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ οργάνων και υλικϊν.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ Επιτροπι Ραραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό - παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του Ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια Επιτροπι Ραραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια Επιτροπι Ραραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του Ν. 4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται,
μετά από κάκε τμθματικι ι ολικι παράδοςθ των υλικϊν, μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:
Θ οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ προμικεια υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν παράδοςι, τοποκζτθςι
και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπ’ 89/2020 ςχετικι μελζτθ
τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. Κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ καλείται να
παρίςταται εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ του.
Αν θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται
ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και
εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων,
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από Επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ Επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω Επιτροπι Ραραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
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Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο
εξωτερικό

Τα ζξοδα αςφάλιςθσ για τθν περίπτωςθ απϊλειασ ι ηθμίασ του εμπορεφματοσ μζχρι τθν παράδοςι του
ςτον προςδιοριςμζνο τόπο που ορίηει θ Ανακζτουςα Αρχι, βαρφνουν τον Ανάδοχο.

6.4

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του Ν. 4412/2016.

6.5

Δείγματα

Δείγματα των προςφερόμενων προϊόντων, εισ μονόν, ςφμφωνα με τθ παρ.3 του άρκρου 214 του
Ν.4412/2016, ςυνοδευόμενα από Δελτίο Αποςτολισ προσ το Διμο και τθν Επιτροπι διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, ζωσ δφο (2) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Συγκεκριμζνα:



Δείγμα του υλικοφ απόςμθςθσ για τθν χθμικι τουαλζτα Α.Μ.Ε.Α.
Δείγμα υλικοφ του κινθτοφ διαδρόμου παραλίασ Α.Μ.Ε.Α.

Τα δείγματα κα είναι τοποκετθμζνα ςε κλειςτι ςυςκευαςία με τον τίτλο «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.2. τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Κάκε δείγμα κα είναι τοποκετθμζνο ςε ξεχωριςτι κλειςτι ςυςκευαςία με τθν ζνδειξθ του υλικοφ, του
Καταςκευαςτικοφ Οίκου και του Οικονομικοφ Φορζα.

6.6

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ

Σφμφωνα με τα ειδικά αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 ςχετικι μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ:
Για τθν χθμικι τουαλζτα Α.Μ.Ε.Α. απαιτοφνται:
 Γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, από τον Καταςκευαςτικό Οίκο τθσ χθμικισ τουαλζτασ Α.Μ.Ε.Α. ι τον
Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
 Γραπτι εγγφθςθ διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, από τον Καταςκευαςτικό Οίκο τθσ χθμικισ τουαλζτασ Α.Μ.Ε.Α. ι τον
Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
Για το αμφίβιο αμαξίδιο άμμου για Α.Μ.Ε.Α. απαιτοφνται:
 Γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, από τον Καταςκευαςτικό Οίκο του αμφίβιου αμαξιδίου άμμου για Α.Μ.Ε.Α. ι τον
Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
 Γραπτι εγγφθςθ διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ, από τον Καταςκευαςτικό Οίκο του αμφίβιου αμαξιδίου άμμου για Α.Μ.Ε.Α. ι τον
Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
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Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει γραπτι εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν για τθν καλι λειτουργία
τόςο των μθχανικϊν μερϊν όςο και των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων.
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, μετροφμενοσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, κα κακοριςτεί με τθν προςφορά
των διαγωνιηομζνων Οικονομικϊν Φορζων.
Οι Οικονομικοί Φορείσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ οφείλουν να κατακζςουν τθν ςχετικι υπεφκυνθ
διλωςθ για τον προςφερόμενο χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςτθν οποία κα δθλϊνουν λεπτομερϊσ
τισ καλφψεισ που προςφζρει θ προςφερόμενθ εγγφθςθ οι οποίεσ κα είναι τουλάχιςτον αυτζσ που
κακορίηονται ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ.
Ρροςφορζσ οι οποίεσ ορίηουν μικρότερο χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ ι
διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν απορρίπτονται.
Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ατζλεια, βλάβθ ι αδικαιολόγθτθ
φκορά τθσ προμικειασ, εκτόσ αν αυτι προζρχεται από ανωτζρω βία ι κακι χριςθ, οπότε εφαρμόηονται
οι ςχετικζσ διατάξεισ.
Για το ανωτζρω διάςτθμα τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο Ρρομθκευτισ κα καλφπτει, χωρίσ επιβάρυνςθ
του Διμου, τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που τυχόν προκφψει κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ και κα
οφείλεται ςε αςτοχία υλικοφ, φκορά λόγω κακισ καταςκευισ ι αςτοχίασ υλικοφ και όχι ςε κακι χριςθ,
με δικι του φροντίδα και δαπάνθ για όλο το χρονικό διάςτθμα που ιςχφει θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
και ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν (από τθν επίςθμθ ενθμζρωςι
του από το Διμο). Ο Διμοσ Βόλβθσ δεν κα ευκφνεται για καμιά βλάβθ του εξοπλιςμοφ προερχόμενθ από
τθν ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά
και αναλϊςιμα (όπου υπάρχουν) κλπ.
Στθν προςφορά του Αναδόχου κα περιλαμβάνεται και θ προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ χωρίσ
πρόςκετθ χρζωςθ για τθν πρϊτθ περίοδο λειτουργίασ, μζχρι τθν απόςυρςι από τθν ακτι ι για διάςτθμα
ενόσ ζτουσ. Στθ διάρκεια αυτι επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςε τακτικι
προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και ςτθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι άλλθσ
λειτουργικισ ανωμαλίασ του εξοπλιςμοφ, ι/και ςφςτθμα, ι/και ςτθν αντικατάςταςθ (εφόςον απαιτείται)
μζρουσ ι του ςυνόλου αυτϊν χωρίσ καμία πρόςκετθ δαπάνθ για τθν Υπθρεςία. Το κόςτοσ όλων των
αναλωςίμων, ανταλλακτικϊν, λιπαντικϊν, μικροφλικων κλπ. βαρφνει τον Ανάδοχο.
Θ παράδοςθ και θ εγκατάςταςθ των καταςκευϊν κα γίνει με δαπάνεσ του Αναδόχου, να γίνεται δοκιμι
καλισ λειτουργίασ των ςυςκευϊν ωσ πλιρεσ ςφςτθμα αλλά και των υποςυςτθμάτων υποςτιριξισ τουσ, να
διενεργεί ο ανάδοχοσ τακτικοφσ ελζγχουσ με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ καλισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ ς’
όλθ τθ διάρκεια τθσ χριςθσ τουσ.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7

Αναπροςαρμογι τιμισ

Στθν παροφςα Διακιρυξθ δεν ζχει εφαρμογι το παρόν άρκρο.
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Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ – Υποκατάςταςθ αναδόχου

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).
Σταυρόσ, 11/12/2020

Ο ΑΝΤΙΔΘΜΑΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ

ΡΑΝΤΑΗΙΔΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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(Τ.Ε.Υ.Δ. από τισ 9/2/2018 ενθμερωμζνο από Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. - ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΧΘ)

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ)
A1 .Ανακζτουςα αρχι
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ
- Κωδικόσ NUTS: 3 (2013) –EL522
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ ΚΘΜΔΘΣ: 6057
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Σταυρόσ Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ / 57014
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μαρία Καραγιάννθ και Αργυρϊ Κατραντηι
- Τθλζφωνο: +30 23973 30220, 30221, Φαξ: +30 23970 65600
- Θλ. ταχυδρομείο: promithies.dimosvolvis@gmail.com
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.dimosvolvis.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
ΡΙΛΟΤΙΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ
ΡΟΟΙΣΜΩΝ ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ ςτο ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ
«Μονοπάτια Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ (Pathways of Accessible Heritage
Tourism)», με ακρωνφμιο «Access2Heritage» ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ
Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

-

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 69.500,00 € (με Φ.Ρ.Α. 24%) - (Κακαρι Εκτιμϊμενθ Αξία: 56.048,42 €)
CPV: 33196200-2 *Εξοπλιςμόσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ+
Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: ΑΔΑΜ 20PROC007827953
Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: Ρρομικειεσ
Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων: Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: 89/2020 μελζτθ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ
τόπου) (εάν υπάρχει):

*……+
*……+
*……+
*……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:
ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο
προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.

*+ Ναι *+ Πχι

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

[...............]

*…...............+
*….+

Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται,
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ,
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το
μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

α) *……+

β) διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
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γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
γ) *……+
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+

Τρόποσ ςυμμετοχισ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με
άλλουσvi;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

α) *……+

β) *……+
γ) *……+

Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ
επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

[ ]
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο *……+
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν
ζκταςθ, τον ςκοπό …):

*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ

vii

Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων []Ναι *+Πχι
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο
μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;

*+Ναι *+Πχι
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτθxii·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·
 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό
για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω
(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ
που εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά
και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι
απόφαςθ:

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ:

Απάντθςθ:

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ
απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ
περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι
των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
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ΦΟΟΙ

ΕΙΣΦΟΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·
β)*……+

α)*……+·
β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
-*……+·

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν παραβίαςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ
Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ:

Απάντθςθ:

Ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα
ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ:
α) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ
εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται,
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ
ελζγχουσ, ι
β) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ
που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ
ελζγχουσ.

*+ Ναι *+ Πχι
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Δ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα,
Απάντθςθ:
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει
τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίουxxv;

*+ Ναι *+ Πχι

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από
τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα
από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο
ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ
ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό

*+ Ναι *+ Πχι

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

[.......................]

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με

*+ Ναι *+ Πχι

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ
του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

*…...........+
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
[] Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν

[+ Ναι *+ Πχι

xxix

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων , λόγω τθσ ςυμμετοχισ
του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

*.........…+

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ

*+ Ναι *+ Πχι

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα
αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

*...................…+

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ ,
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ:

*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι:
*+ Ναι *+ Πχι
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων
κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο
τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων
επιλογισ

Απάντθςθ

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

*+ Ναι *+ Πχι
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ – V
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxiii.ή
β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59
παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ
ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα
φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο Μζροσ ΙΙΙ και το Μζροσ IV του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι.

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
Θμερομθνία
Τόποσ
Υπογραφι

Σελίδα 52

ΑΔΑ: 6ΡΦ2Ω9Ω-ΑΤΛ

20PROC007828368 2020-12-11
i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν

ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων
επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.

iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ
ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”

viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.

ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24 Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).

x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 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). Ρεριλαμβάνει
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ
ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς‘ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο
ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).

xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.

xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13 Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.

xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
θσ
26 Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.

xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
θσ
5 Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".

xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

θσ

θσ
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xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.

xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).

xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο
μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ

xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2.

xxvi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)

xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 Ν. 3863/2010 .

xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)

xxxii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
Ρ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ 89/2020

Θζμα: Ριλοτικζσ Ραρεμβάςεισ για τθν Ρροςβαςιμότθτα
Ρολιτιςτικϊν και Φυςικϊν Τουριςτικϊν Ρροοριςμϊν Διμου
Βόλβθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Μονοπάτια
Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ
(Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνφμιο
«Access2Heritage» ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία
2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»
Χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»
«Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘΣ
ΕΡΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΑ:
ΟΔΟΣ: - ΑΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.:
Α.Φ.Μ.:

ΔΟΥ:

ΤΘΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ που αφορά ςτθν προμικεια, τθν διακιρυξθ αυτισ με τα
παραρτιματά τθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ αυτισ, υποβάλλω τθν παροφςα
προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ ταφτα και αναλαμβάνω τθν εν λόγω
προμικεια με τισ ακόλουκεσ τιμζσ και τθν ςυνολικι τιμι επί του προχπολογιςμοφ αυτισ.
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1. Μουςείο Θάλαςςασ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

1

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Ραγκάκια

τεμάχιο

2

Χειρολαβζσ

μ.μ.

11,7

Καταςκευι άμπασ

τ.μ.

12,9

Κατ’αποκοπι

1

τεμάχιο

20

Wi-Fi (με
ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)

Κατ’αποκοπι

1

Θχείο με woofer (με
ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)

τεμάχιο

1

Σφςτθμα προβολισ (με
ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)

τεμάχιο

1

Υποδοχι infokiosk
(Θλεκτρικζσ εργαςίεσ, κλπ.)
Μπραιγ (ταμπελακια
εκκεμάτων)

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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2. Τουριςτικό Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Σταυροφ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

1

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Ραγκάκια

τεμάχιο

2

Χειρολαβζσ

μ.μ.

4

Καταςκευι άμπασ

τ.μ.

4

Κατ’αποκοπι

1

Υποδοχι infokiosk
(Θλεκτρικζσ εργαςίεσ, κλπ.)

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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3. Σθμείο κζαςθσ 1 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ – Βόρεια όχκθ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ /
αςφαλτόςτρωςθ οδοφ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Τοποκζτθςθ ξφλινου
διαδρόμου/ράμπασ με
χειρολαβι

τ.μ

21

Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
(ξυλουργικζσ, βάψιμο)

κατ'αποκοπι

1

Ρλακόςτρωςθ διαδρόμου

τ.μ.

32

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα
για ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

Τιμι
μονάδασ

Τιμι
ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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4. Σθμείο κζαςθσ 2 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ - Νότια όχκθ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

τ.μ

21

κατ'αποκοπι

1

τ.μ.

15,8

Τοποκζτθςθ ξφλινου
διαδρόμου
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
(ξυλουργικζσ, βάψιμο)
Ρλακόςτρωςθ διαδρόμου

Τιμι
μονάδασ

Τιμι
ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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5. Νυμφόπετρεσ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

1

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα
για ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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6. Αρχαίο πλατανόδαςοσ ςτο κζντρο του Σταυροφ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

1

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Ρλακόςτρωςθ διαδρομι

τ.μ.

39,5

άμπα και κεφαλόςκαλο

τ.μ.

11,8

Βάψιμο /ςυντιρθςθ WC

Κατ’αποκοπι

1

Τραπεηοπάγκοι

τεμάχιο

4

Εξοπλιςμόσ WC

Κατ’αποκοπι

1

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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7. Ραραλία Μθλιζσ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Καμπίνα αποδυτθρίου και
λουτρικϊν εγκαταςτάςεων
ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα
για ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

Ξφλινοσ διάδρομοσ
παραλίασ για πρόςβαςθ
ΑμεΑ

μ.μ

15

Αμφίβιο Αμαξίδιο άμμου
ΑμεΑ

Τεμάχιο

2

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Τόποσ/θμερομθνία…………………………..

Ρροςφζρων

(Υπογραφι – Σφραγίδα)

Σελίδα 62

