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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ  

«ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ 

ΜΤΚΟΝΟΤ, ΔΣΟΤ 2016». 

 

Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ  

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α). 

2. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

(ΦΔΚ 114 Α). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 (ΦΔΚ 11 Α) «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 

πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» θαη ηεο ζρεηηθήο 

ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 2037/ΔΓΚ.2/11-1-07. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45 Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

7. Tνπ ΠΓ 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/2010) « Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

πκβάζεσλ-Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο)-Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο  θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α)  «Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» ζρεηηθά κε 

«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/07 ηεο 16εο 

Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 

ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 
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10. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ΗΓ.3 ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ 222 Α)  «Έγθξηζε 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 - 

Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3548/2007 (ΦΔΚ 68 Α) «Πεξί θαηαρψξεζεο 

δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ». 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120 Α) «Δζληθφ χζηεκα 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 

4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α).   

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 74 Α) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.318/1992 θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο». 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014 ((ΦΔΚ 160 Α) «Μέηξα 

ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160 'Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη .  

16. Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677 Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

17. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4.3.2014 εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην 

Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (ΑΓΑ: 

ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5). 

18. Σν Π.Γ.23/00 Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ 

λαπαγνζσζηηθήο εθπαηδεχζεσο, Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρνξεγήζεσο 

αδείαο λαπαγνζψζηε απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο σο θαη θαζνξηζκφο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ λαπαγνζψζηε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 

Καζνξηζκφο πεξηπηψζεσλ ππνρξεσηηθήο πξνζιήςεσο λαπαγνζψζηε, ζε 

νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινπνκέλσλ ζην ζαιάζζην 

ρψξν, φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ. 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ N.3863/2010 «Νέν αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο 

απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4144/2013  

20. Σελ ππ’ αξηζκ. 01/2016 κειέηε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

21. Σελ ππ’ αξηζκ.   32 /2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο: 

«ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΧΝ 

ΜΤΚΟΝΟΤ, ΔΣΟΤ 2016», κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δεκφζην δηαγσληζκφ.  

22. Σελ ππ’ αξηζκ. 29/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δαπάλε πνζνχ 236.775,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ. 70-6142.0001 

πξνππνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ε ζρεηηθή κειέηε θαζψο 

θαη νη φξνη δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δεκνζίνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ 

ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ, ΔΣΟΤ 2016». 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ 

 

Ζιεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο:  
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«ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΗΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ, 

ΔΣΟΤ 2016» [CPV: 60443100-6], κε δηάξθεηα ηξηψλ (3) κελψλ θαη δεθαπέληε 

εκεξψλ δειαδή θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην έσο 15 επηεκβξίνπ 2016 θαη ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ χςνπο 236.775,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη κε 

εγθεθξηκέλε πίζησζε χςνπο 236.775,00 επξψ απφ ηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ ηνπ γηα 

ην έηνο 2016 ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, κε Κ.Α.70-6142.0001, χςνπο 236.775,00 €, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ηερληθννηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

Σν αληηθείκελν, νη φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηνπ έξγνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ (.Τ.) ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: 

 

ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ & ΛΗΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ (ΑΡΘΡΑ 1 ΔΧ 2) 

 

Άξζξν 1
ν
.  Καλφλεο δεκνζηφηεηαο 

 

1.1 Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα δηαηίζεληαη 

κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηεπζχλζεηο 

www.mykonos.gr θαη www.promitheus.gov.gr. Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ  Μπθφλνπ. 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο  ηφζν ηεο αξρηθήο φζν ησλ ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ 

δεκνπξαζηψλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. [λ. 3801/09].  

1.2 Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο λα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην Φχιιν 

Γεκνζίεπζεο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ζε κία ηνπιάρηζηνλ ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζε δχν αθφκε εκεξήζηεο 

νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, κέρξη θαη ηελ 15/04/2016.     

1.3 Ζ δαπάλε γηα ηελ δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζηνλ 

Διιεληθφ ηχπν θαη ηπρφλ  επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 2
ν
.  Λήςε πιεξνθνξηψλ  

 

2.1 Ζ Γηαθήξπμε δηαηίζεηαη ζε πιήξε & ειεχζεξε πξφζβαζε απφ ην δηαδίθηπν 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ www.mykonos.gr φπσο επίζεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ππνβνιήο πξνζθνξάο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., 

κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ πξνζθνξψλ ήηνη ηελ 04/05/2016. 

2.2 Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ 

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή 

θνξείο πνπ δηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα 

ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο), ην δε ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 

εξσηεκάησλ ζα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν 6 (έμη)  εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαληήζεη 

ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην 

http://www.mykonos/
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ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη.  

Οη Τπνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη λα επηθαινχληαη απαληήζεηο πξνθνξηθέο ή 

δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Μεηά ηελ ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο 

ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

2.3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα απνζχξνπλ ή λα αθπξψζνπλ πξνζθνξά κεηά 

ηελ ππνβνιή ηεο.  

Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ: 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 

λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ  ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - 

Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία 

εγγξαθήο.   

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο,  αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ 

ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

(παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο 

ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

    Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα 

ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα 

TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ 

γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  

     Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο 

ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ 

δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  

     Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή 

ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

 -  είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 

 -  είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ 

π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία  λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη 

ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαη ζε έληππε 

κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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     Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ. 

      O ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην 

αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν 

ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.  

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : 

 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  (ΑΡΘΡΑ 3  ΔΧ 18 ) 
 

Άξζξν 3
ν
.  Σφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 

3.1   Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 

(ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο  Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-

2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», θαη ζην ΠΓ 28/80 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ :  

Η Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ζην ΦΔΚ: 15/04/2016  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ : 15/04/2016  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 18/04/2016 θαη ψξα 08:00 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 04/05/2016 θαη ψξα 18:00 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα.  

 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».  

Άξζξν 4
ν
.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ  

 
4.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά θαη εθηεινχλ αληίζηνηρα έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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δηαγσληζκνχ θαη δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ηνλ απαηηνχκελν 
εμνπιηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 
έρνπλ εθηειέζεη ήδε κε επηηπρία αληίζηνηρεο (αθξηβψο) εξγαζίεο ζπγθξίζηκεο 
έθηαζεο ζε ΟΣΑ θαη Ν.Π.Γ.Γ. ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. Ζ επηηπρία ηνπο ζα 
βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζπκβάζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ απφ ηνπο  Ο.Σ. Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ. 

 
4.2 Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
αζθνχλ εκπνξηθφ ή βηνκεραληθφ ή βηνηερληθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ 
αιινδαπή, ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
4.3   ην δηαγσληζκφ δελ  γίλνληαη δεθηνί: 

 Όζνη έρνπλ ζε βάξνο ηνπο  θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 

α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, 

παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

β) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν ε3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, 

γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

δ) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, 

γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.     

 Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή 

δηαγσγή ηνπο (π.ρ. ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, 

δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία) βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ 

δεδηθαζκέλνπ. 

 Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, ή εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.  Όζνη ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε, ή 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε αλάινγε 

δηαδηθαζία. 

 Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

 Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή 

ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 5
ν
.  Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf 

ζχκθσλα κε ην λ. 4155/13((ΦΔΚ/Α/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 
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1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

(πξηλ ηελ  θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ) ή ειιείςεη απηνχ, 

ηζφηηκν έγγξαθν εθδηδφκελν απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, 

βάζεη απφθαζεο  ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. Τπφρξενη γηα ηελ πξνζθφκηζε 

πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη ζηελ πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. νη 

νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΠΔ νη δηαρεηξηζηέο, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Α.Δ. ν Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. Ζ λφκηκε 

εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: 

 Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο 

εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (φπσο ζπλδηαιιαγή ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3588/2007). 

 Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο 

εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

 έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ  ηεο 

κειέηεο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηή δηαηάμεσλ ησλ θείκελσλ 

λφκσλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο.  

 δελ έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ή έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα 

αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή, γεγνλφο πνπ κπνξεί 

λα δηαπηζησζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν..  

5. Τπεχζπλε δήισζε/δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 

γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

 φηη νπδέπνηε έρεη απνθαζηζηεί έθπησζε ή θαηαγγειία ζπκβάζεσο 

εθηέιεζεο παξφκνηνπ έξγνπ εηο βάξνο ηνπο ιφγσ επαγγεικαηηθνχ 

παξαπηψκαηνο απφ νηνδήπνηε Ν.Π.Γ.Γ. ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 εάλ ηνπο έρεη ή δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 

δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα αλαθέξεηαη ν Υξφλνο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 Όηη  ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ππφθεηηαη ή δελ ππφθεηηαη ζε λνκηθφ 

πεξηνξηζκφ θαη ην είδνο ηνπ πεξηνξηζκνχ εάλ ππφθεηηαη. 

 φηη έρνπλ παξάζρεη ζην παξειζφλ ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ππεξεζίεο 

λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο  αλάινγεο ή κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο θαη ηηο 

έρνπλ νινθιεξψζεη ή ηηο εθηεινχλ ηθαλνπνηεηηθά.        
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 φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, φηη έρνπλ εθηηκήζεη φια ηα 

ηδηαίηεξα ηπρφλ πξνβιήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη φηη αλαιακβάλνπλ 

αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε φινπο 

ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά πνπ ππνβάιινπλ θαη ηνπο 

απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ξεηά 

αλαθέξνπλ ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρνληαη, θαζψο θαη  

φηη απνδέρνληαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Αξ. 6 ηεο .Τ.  

 ν ρξφλνο έλαξμεο / εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 φηη ζα θαιχςνπλ ηνλ Γήκν κε φιε ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνδνκή γηα 

ηελ απεξίζπαζηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

θαη φπσο νξίδεη ην Π.Γ. 23/00. 

 φηη ζα θαιχςνπλ ηνλ Γήκν αθφκα θαη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ 

(Κπξηαθέο, αξγίεο  θ.ι.π.) 

 φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζηνηρείν θαη 

ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ εθ’ φζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε επίδεημεο ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 

ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ Γήκν. 

6. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα 

εκθαλίδεηαη νλνκαζηηθφο πίλαθαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηεζεί 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ζηνλ Γήκν Μπθφλνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη γηα ην νπνίν ζα δεισζεί θαη 

ε εξγαζηαθή ζρέζε (ζπλεηαίξνη, εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο κε παξνρή ππεξεζηψλ, 

κηζζνδνηνχκελνη ππάιιεινη). Ζ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν. Ζ κε ηήξεζε ηνπ φξνπ επηθέξεη πνηλή 

απνθιεηζκνχ. Γηα ην απαζρνινχκελν  πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ 

αθξηβή αληίγξαθα ησλ αδεηψλ αζθήζεσο επαγγέικαηνο εγθεθξηκέλσλ  απφ ηελ 

ιηκεληθή αξρή θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο,  

επηθπξσκέλεο λαπαγνζσζηηθέο άδεηεο απφ Ληκεληθή Αξρή νη νπνίεο ζα είλαη ζε 

ηζρχ θαη ζα αθνξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη  πξνζιάβεη ν 

αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε  ηνπ έξγνπ).   

7. Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ζε πίλαθα αλαιπηηθά ν κεραληθφο, 

θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2) ηεο ζπγγξαθήο 

ππνρξεψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ. 

8. Γήισζε γηα ηελ εθηέιεζε ή φρη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν φκνησλ εξγαζηψλ πξνο 

ηελ πξνζθεξφκελε, ε νπνία ζα αλαθέξεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο Ο.Σ.Α. ζηνπο 

νπνίνπο έρεη εθηειέζεη παξφκνηεο εξγαζίεο, ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

9. Βεβαίσζε απφ ηνπο Ο.Σ.Α. γηα εθηέιεζε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν αληίζηνηρσλ 

αθξηβψο (ηδίαο έθηαζεο) εξγαζηψλ πξνο ηελ πξνζθεξφκελε 

10. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

11. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο. 

12. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε 

πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο 
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επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο, πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ζα θαιχπηεη ηελ άζθεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ππφ αλαθνξά έηνο. 

13. Άδεηα λαπαγνζσζηηθήο ζρνιήο 

14. Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο λαπαγνζσζηηθέο άδεηεο απφ ηε Ληκεληθή Αξρή  θαηά ηνπο φξνπο 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο. 

15. Δθφζνλ είλαη λνκηθά πξφζσπα : 

  ΟΛΑ ηα Ννκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ θαη Δ.Δ.) 

ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 

δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ 

αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

 Πξαθηηθφ Γ.. γηα ηηο Α.Δ. ή πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηηο 

Δ.Π.Δ. ή Έγγξαθν ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ γηα ηηο Ο.Δ, Δ.Δ, πεξί 

έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη 

εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα 

ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, σο αληίθιεηνο. 

 Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

απνδεηθλχεηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθψλ: Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηά ηξείο (3) 

πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, 

απφ ηηο νπνίεο ζα απνδεηθλχεηαη ε αλά έηνο θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 
  
΄Αξζξν  6

ν
.  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.  

 

6.1  Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Γηαγσληζκφ, νη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα 

ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

πκκεηνρήο, ίζε κε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, ρσξίο 

ην Φ.Π.Α., ήηνη επξψ  3.850,00 € .  

      Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε 

έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα απεπζχλεηαη πξνο 

ηνλ Γήκν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθείνπ Τπνςεθίνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ γηα ηε 

«ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ 

ΜΤΚΟΝΟΤ, ΔΣΟΤ 2016».    

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, κε δηθαίσκα παξάηαζεο 

αλ ρξεηαζηεί.   



 
 

10 

 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ ε πξνζθνξά ηνπ δελ  έγηλε δεθηή 

ή απνθιείζηεθε ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ, επηζηξέθεηαη ζ’ απηφλ 

κεηά απφ αίηεζή ηνπ θαη εθφζνλ έρεη παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο 

πξνζθπγήο, έλζηαζεο, αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην 

λφκν ελδίθσλ θαη κε βνεζεκάησλ θαη ελδίθσλ κέζσλ. Άιισο, ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ επηζηξέθεηαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ, 

φηαλ ε απφθαζε γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θξηζεί ηειεζηδίθσο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε 

δεκνπξαζία επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε  (4) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθνχλ άκεζα ζε φινπο ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο παξαίηεζήο ηνπο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο, 

έλζηαζεο ή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ή ηεο 

άπξαθηεο παξέιεπζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ 

ελδίθσλ θαη κε βνεζεκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε, δελ έρεη ηζρχ θαη επηζηξέθεηαη 

θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή, ηεο νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα ηζρχνο, εθφζνλ δελ 

παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ εγγπεηή θαη ηνλ Γηαγσληδφκελν.  

6.2 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ       

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή ππφ κνξθή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. 

 

6.3  Ζ  εγγχεζε αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν ην νπνίν ζα ηελ εθδψζεη θαη ηνλ ηχπν πνπ 

πεξηβάιιεηαη, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη θαη ηα αθφινπζα : 

 Σελ εκεξνκελία έθδνζεο  

 Σνλ εθδφηε 

 Σνλ Γήκν Μπθφλνπ πξνο ηνλ νπνίν ζα απεπζχλεηαη. 

 Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

 Σν πνζνζηφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

 Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππέξ ην νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ην ηίηιν ηνπ έξγνπ θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε  εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

 Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζή ηνπ Γήκνπ θαη φηη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή 

έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξείο 

(3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

  Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ηζρχεη 

ηνπιάρηζηνλ επί δχν (2) κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. 

 Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο 

ηζρχνο ηεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη 

λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 
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6.4  Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

 ΄Αξζξν  7
ν
.  Πξνζθνξέο  

 

7.1 Ο Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

7.2 Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ, πξέπεη λα ππνβάινπλ 

ειεθηξνληθά πξνζθνξά ζηελ σο άλσ δηθηπαθή πχιε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ. 4155/2013, ζην άξζξν 11 

ηεο ΤΑ Π1/2390/2013, ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ελ γέλεη ζηνηρεία 

πνπ απαηηνχληαη.  

7.3 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαλέλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν δελ γίλεηαη δεθηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αθφκε θαη εάλ 

ππάξρεη αίηεζε έθδνζήο ηνπ ή ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθφκηζή ηνπ. Ζ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ δχλαηαη, σζηφζν, λα θαιέζεη ηνπο Τπνςεθίνπο λα ζπκπιεξψζνπλ θαη/ή 

λα δηεπθξηλίζνπλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνληθά. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε θαη ε δηεπθξίληζε επηηξέπεηαη κφλν γηα ηα 

ππνβιεζέληα ζηνηρεία, αθνχ δελ επηηξέπεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ πξνζθφκηζε 

παξαιεθζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:  

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 

πξνζθνξά»  θαη  

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 

*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα 

Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

πξνζθνξά»  ππνβάιινληαη  ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά 

ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά. πγθεθξηκέλα, ζηνλ 

πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 

Σερληθή πξνζθνξά 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε 

κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 

θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, κε πνηλή απφξξηςεο, δε ζα γίλεηαη 

αλαθνξά ζε νηθνλνκηθά κεγέζε-ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξνληαη κφλν ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Δηδηθφηεξα θάζε Τπνςήθηνο νθείιεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο λα ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ (ειεθηξνληθφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά», κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ην Γηαγσληζκφ, ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα νη  ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα 

ππνβάιινπλ ΣΟΝ ΦΆΚΔΛΟ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ φια ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 2 θαη 10 (παξ. 10.2.1  έσο 10.2.4) ηεο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.  

 

πγθεθξηκέλα :  

α) Ρεηή αλαιπηηθή δήισζε γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ θαη 

εμνπιηζκψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο . 

 

β) Δμνπιηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

Γηα ηελ άξηζηε θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο, νη δηαγσληδφκελνη 

ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζε είδνο, 

αξηζκφ θαη Λεηηνπξγηθφηεηα ηνλ νπνίν ζα θαζνξίδνπλ θαη ζα πεξηγξάθνπλ 

αλαιπηηθά  ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηεο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Ο εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ 

θαηάιιειε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ θαηνρή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ κεηνδφηε ζα 

απνδεηθλχεηαη κε ηηκνιφγηα αγνξάο ή κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα.  Ζ χπαξμε ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηελέξγεηα  ηεο δεκνπξαζίαο ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη άκα θξηζεί αλάδνρνο ηνπ έξγνπ  

λα παξνπζηάζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ δχν κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

ζε επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, δηαθνξεηηθά ζα θεξπρζεί έθπησηνο κε φιεο ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

γ) Οξγάλσζε θαη ππνδνκή ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα θάησζη: 

 Τπνδνκή πνπ δηαζέηεη ν δηαγσληδφκελνο γηα ην serλice θαη ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ, ηερληθφ 
πξνζσπηθφ θιπ) θαη ησλ εξγαζηψλ. 

 Υξνλνδηάγξακκα έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ 
(ζεκεηψλεηαη φηη ν ρξφλνο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξνο ησλ 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο).  Θα εθηηκεζεί 
ηδηαίηεξα ν ζπληνκφηεξνο ρξφλνο έλαξμεο ηνπ έξγνπ. 

 Γηάζεζε επάξθεηαο εθεδξηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 
 

δ) ηνηρεία εκπεηξίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 
Κάζε ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ εηδίθεπζε ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ     ζηελ  εθηέιεζε αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Γήισζε γηα εθηέιεζε ή κε αληίζηνηρσλ έξγσλ κε ηηο πξνζθεξφκελεο 

εξγαζίεο πνπ ζα  αλαθέξεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο ΟΣΑ θαη άιινπο θνξείο 

ζηελ Διιάδα ή ζηελ  αιινδαπή πνπ έρνπλ εθηειέζεη. Δπίζεκα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκβαηηθή θαη πιήξε 

εθηέιεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ (ζπκβάζεηο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, 

βεβαηψζεηο θαιή εθηέιεζεο).  
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 ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δνκή ηεο, ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηηο 

εκπνξηθέο επηδφζεηο, ην θχξνο ηεο, ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηά ηεο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηεο. 

Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 Ζ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θαη κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ζε 

ζηάδηα, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 

θαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013, ζηηο δηαηάμεηο ηεο θαηά 

πεξίπησζε θείκελεο λνκνζεζίαο θαηά ην κέξνο πνπ απηέο δελ έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 11 ηεο 

ΤΑ Π1/2390/16.10.2013 θαη ζηελ παξνχζα  Γηαθήξπμε. 

 Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 

απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία 

ζχληαμεο απφ ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν έσο θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηνχο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Γήκνπ εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ 

ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά), είλαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνπο ίδηνπο 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπο ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία 

ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.
 
  

  Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξσηφηππα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή αθξηβψλ 

αληηγξάθσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν.4250/26-03-2014 (πιελ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ε νπνία 

πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε πξσηφηππν) 

 Κάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ ην άλνηγκα ηεο 

πξνζθνξάο εθάζηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ 

ηνπ. 

 Ζ  Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ Γηαγσληζκνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηπρφλ ειιείςεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, πιελ ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη Τπνςήθηνη ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηα δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία εληφο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε. 

 Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο 

ζεκαίλνληαη απφ απηνχο κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα 

ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπο  πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα.  
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 Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ δεκφζηα αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, απηά δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε 

βεβαίσζε δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ Τπνςεθίνπ. ηελ 

αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα 

δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δε ζπληξέρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη πξναλαθεξφκελεο λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Όια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα πηζηνπνηεηηθά-έγγξαθα ζε μέλε 

γιψζζα ζα πξέπεη απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα, απφ επίζεκε κεηαθξαζηηθή αξρή θαη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα 

APOSTILLE φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ 

(ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

Οη Τπνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα απνηειεί θαη ηε πλνιηθή Ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Δπηπιένλ ν θάθεινο  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ζπκπιεξσκέλν θαη  ΦΖΦΗΑΚΑ ππνγεγξακκέλν ην ΔΝΣΤΠΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο   ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ.  

Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα 
ιάβνπλ ππ’ φςε φηη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κέξηκλα αλαιακβάλεη ην 
θφζηνο θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ  

1. ηελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ. 
2. ηα έμνδα θίλεζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην ηαθηηθφ 

serλice θαη ζπληήξεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άςνγεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
3. ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ. 
4. ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη 

δηάθνξα ζπλαθή, ηέιε θαη θφξνπο 
5. ηελ ακνηβή (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ (λαπαγνζψζηεο) θαη ινηπά ζπλαθή έμνδα κε ηελ απαζρφιεζε 
ηνπ. 



 
 

15 

 

6. ην "management" ηνπ έξγνπ (εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηερληθή ππνζηήξημε, 
παξνρή ηερλνγλσζίαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, επνπηεία θαη ζρεδηαζκφο 
ησλ εξγαζηψλ, θιπ). 

 

Οπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηπρφλ ζπλνδεχεη ηελ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηνπ 

Τπνςεθίνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 11 ηεο Τ.Α αξ. Π1/2390/16-10-2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..) (Β’ 2677). 

 

 ΄Αξζξν  8
ν
.  Πξνζθεξφκελε ηηκή  

8.1 Όιεο νη ηηκέο πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΧ. Οη ηηκέο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηειηθέο, κεηά απφ νπνηαδήπνηε έθπησζε ή 

κείσζε. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. Ζ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζα δηαηππψλεηαη ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα 

ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο φπνπ ζα δίδεηαη θαη’ απνθνπή ηηκή ζε ΔΤΡΏ γηα 

ηελ εθηέιεζε πξνζθεξνκέλσλ εξγαζηψλ γηα ρξνληθή δηάξθεηα  ηξηψλ (3) 

κελψλ θαη δεθαπέληε (15) εκεξψλ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ 

ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο Φ.Π.Α. πνπ ζα 

αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 

8.2 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά θαη ζα 

δνζεί ππνρξεσηηθά ζε Δπξψ. Πξνζθνξά κε ηελ νπνία δίδεηαη ηηκή ζε 

ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

8.3 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή ή δελ δίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο, εληαία ή γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ 

πνπ πξνθεξχρζεθε, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

8.4 Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν 

δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

8.5 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, πνπ είλαη ειιηπήο ή αφξηζηε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

8.6 Γηαηχπσζε ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή 

επηθπιάμεσλ επ’ απηήο, ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη νδεγνχλ ζηελ απφξξηςε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

ππνςεθίνπ, πνπ ηηο δηαηππψλεη. 

8.7 ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ε 

Δπηηξνπή, πξηλ δηαηππψζεη πξφηαζε θαηαθχξσζεο πξνο ηελ Τπεξεζία, 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ή κε, απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ηηκψλ, πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, θαη’ αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ  

ηνπ άξζξνπ  52 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, νη δε πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 

απηά. 

8.8 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δεζκεχνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα παξακείλνπλ 

ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη δε ζα ηεζνχλ ζε 

αλαζεψξεζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 
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8.9 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή βαξχλεηαη κε ηνλ νθεηιφκελν Φφξν Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο (ΦΠΑ) επί ησλ εθάζηνηε πιεξσηέσλ πνζψλ.  

8.10 Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

 ΄Αξζξν  9
ν
.  Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ  

 

9.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ελελήληα (90) 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

9.2 Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα νξίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ππεχζπλε δήισζε. 

9.3 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ πξνβιεπφκελνπ 

ρξφλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

9.4 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Γήκν 

πξηλ απφ ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ  παξάηαζεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Μπνξεί φκσο ε 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο λα 

ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, εάλ ζπκθσλεί θαη ν 

αλαδεηρζείο  κεηνδφηεο. 

 

΄Αξζξν  10
ν
.  Δλζηάζεηο – Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο.  

 

10.1 Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα πξνο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ πξνο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ  ΠΓ 28/80 κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ pdf ην νπνίν 

θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 

10.2 Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ 

πξνο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

 

Άξζξν 11 : Σξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ – Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 
 

Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 

10.00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ πξνο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα 

ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ 

ειεθηξνληθψλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». Οη 

ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε πξνο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 

θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
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απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

Αλ ε ζπλεδξίαζε πξνο αξκφδηα πηζηνπνηεκέλεο ζην ζχζηεκα Δπηηξνπήο δελ 

θαηαζηεί δπλαηή ηελ εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο (ι.ρ. απεξγία 

ησλ ππαιιήισλ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα ψξα ηξεηο εκέξεο κεηά απφ ηελ αξρηθή 

εκεξνκελία απνζθξάγηζεο. Αλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ν Γηαγσληζκφο 

αλαβάιιεηαη γηα ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ψξα.  

 

Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ (ππν)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα 

νξγάλσλ πξνο, εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

ησλ Τπνςεθίσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα 

ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ πξνο ζρεηηθνχο φξνπο πξνο Γηαθήξπμεο θαη ζπληάζζεη πξνο 

ηνχην ζρεηηθφ πξαθηηθφ πεξί αηηηνινγεκέλεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ 

ησλ Τπνςεθίσλ. Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ αθνχ ππνγξαθεί απφ φια ηα κέιε πξνο 

Δπηηξνπήο, θνηλνπνηείηαη γηα έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ζ ζρεηηθή απφθαζε 

θνηλνπνηείηαη ζε φινπο Τπνςεθίνπο.  

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γλσζηνπνηεί πξνο Τπνςήθηνπο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ (ππν)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο. 

Καηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα ε αξκφδηα Δπηηξνπή, κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ πξνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απνζθξαγίδεη πξνο 

ειεθηξνληθνχο (ππν)θαθέινπο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε πξνο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπγθξηηηθφ πίλαθα αμηνιφγεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ 

καδί κε ηπρφλ άιια  ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή πξνο έγθξηζε. Ζ ζρεηηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη πξνο Τπνςεθίνπο. 

 

Άξζξν 12
ν
 : Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – αλάζεζεο ηνπ έξγνπ 

 

12.1 Με ηελ πεξαίσζε πξνο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 11 πξνο παξνχζεο 

αλαθεξχζζεηαη απφ ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ν Αλάδνρνο θαη ε ζρεηηθή απφθαζε 

πξνο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελ ιφγσ Τπνςήθην. 

12.2 Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο 

αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή πξνο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο: 1)ηελ 

πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ρξεκαηηθφ πνζφ ίζν πξνο ην 5% επί 

πξνο αμίαο πξνο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α, 2) Πηζηνπνηεηηθφ 

αζθάιηζεο γεληθήο αζηηθήο επζχλεο νξίνπ ηνπιάρηζηνλ 150.000,00 €.  

12.3 Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε πξνο φξνπο πξνο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ.  
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12.4 Ζ ππνγξαθή πξνο χκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηζρχνο πξνο 

Πξνζθνξάο, εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ εθθξάζεη εγγξάθσο ηελ αληίξξεζή ηνπ. 

12.5 Ζ χκβαζε ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ν νπνίνο ζα αλαδεηρζεί 

Αλάδνρνο θαη, πξνθεηκέλνπ πεξί Αλαδφρνπ – λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, ην νπνίν ζα ην εθπξνζσπεί έλαληη ηνπ Γήκνπ γηα φια ηα 

ζέκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε πξνο χκβαζεο. 

12.6 Δάλ ν αξρηθά αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ή δελ 

πξνζέιζεη πξνζεθφλησο ή αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο 

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε πξνο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη 

ν Γήκνο θαιεί ηνλ επφκελν ζηε ζεηξά κεηνδφηε.  

12.7 ε θάζε πεξίπησζε, ε αλαζέηνπζα αξρή  δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ζπληξέρεη πξνο ηνπιάρηζηνλ απφ πξνο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α. Δάλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζεί αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ . 

β. Δάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 

12.8 ηελ πεξίπησζε απηή γλσζηνπνηεί εγγξάθσο πξνο ζπκκεηέρνληεο ηε 

καηαίσζε ή ηελ αλαβνιή. Καλείο απφ πξνο ζπκκεηέρνληεο δελ δηθαηνχηαη 

απνδεκίσζε, νχηε δχλαηαη λα εγείξεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα ηελ αηηία απηή ή γηα 

νηαλδήπνηε άιιε. 

Υξφλνο θαη ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία  έρνπλ 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν 

πνπ νξίδεηαη απφ πξνο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 

ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β’ 1317/23.04.2012) 

θαη απηψλ πξνο πεξίπησζεο β πξνο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013.  

 

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ : 

 

ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ  (ΑΡΘΡΑ 13  ΔΧ 18 ) 
 

Άξζξν 13
ν
. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνο ζχκβαζεο   

 

13.1 Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή πξνο νηθείαο χκβαζεο νθείιεη λα θαηαζέζεη 

ζηνλ Γήκν εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξνο χκβαζεο.  

13.2 Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε έμη 

κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή πξνο ζχκβαζεο θαη ε αμία πξνο ζα είλαη ίζε κε ην 5% επί 

πξνο αμίαο πξνο ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

13.3 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε πξνο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ 

λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ, απηφ ην δηθαίσκα ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή πξνο ζηελ Διιεληθή. 

13.4 Οη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδνληαη. Σέινο, νη σο άλσ 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πεξηέρνπλ θαη’ ειάρηζην ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο παξαηηείηαη 

απφ πξνο ελζηάζεηο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, θαζψο πξνο θαη φηη ν εγγπεηήο 

αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιεη ζηνλ Γήκν ην πνζφ πξνο εγγχεζεο κέζα 
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ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ, ρσξίο θακία 

έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη, ηδίσο, ρσξίο ν εγγπεηήο λα δηθαηνχηαη λα εξεπλά ηελ χπαξμε 

ή ην λφκηκν πξνο απαίηεζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 14
ν
. Υξφλνο έλαξμεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ   

14.1 O αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ αλάινγν 

εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ εληφο πξνο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην δέθα (10) εκεξψλ (δηάζηεκα 

εθηηκνχκελν σο επαξθέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλάδνρνπ θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ) απφ ηελ ππνγξαθή πξνο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.  Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη κε εληνιή ηνπ Γήκνπ 

ζε ρξφλν ν νπνίνο ζα νξηζηεί απφ απηφλ. O αλάδνρνο νθείιεη λα θάλεη ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ζε αθξηβή εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ε επηβιέπνπζα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.   

14.2 O αλάδνρνο ππνρξενχηαη κφιηο εγθαηαζηαζεί λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ θαηάζηαζε πνπ λα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ πξνο αδείαο επαγγέικαηνο ηνπ 

θάζε λαπαγνζψζηε θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

14.3 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο έλαξμεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δέθα (10) εκεξψλ 

πέξαλ πξνο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο θαη πξνο απφ ηελ ππεξεζία αλαθνηλσκέλεο 

εκεξνκελίαο, θαη κεηά ηελ δηαπίζησζε παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο 

απηνχ ν αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο, 

ζχκθσλα κε πξνο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80. 

14.4 Ο ρξφλνο έλαξμεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ππνρξεσηηθά 

ζχκθσλα κε πξνο απαηηήζεηο ηεο  δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ  

14.5 ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ν ζπληνκφηεξνο 

δπλαηφο ρξφλνο έλαξμεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.   

 

Άξζξν 15
ν
. Γηάξθεηα εθηέιεζεο ζχκβαζεο   

 

15.1 Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

κελψλ θαη δεθαπέληε  (15) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 16
ν
. πκβαηηθά ζηνηρεία    

πκβαηηθά ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ πξνο φξνπο ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

 

 Α)  Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Β)  Ο πξνυπνινγηζκφο  

 Γ)  Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) 

 Γ)  Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ   

 Δ)  Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή).  

 Σ) Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν 

 

Άξζξν 17
ν
.  Άιια ζηνηρεία    

 

ρέζεηο Γήκνπ-Αλαδφρνπ 

 

17.1 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη νπδεκία λφκηκε, ζπκβαηηθή ή άιιε ζρέζε εμεξηεκέλεο 

εξγαζίαο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νχηε λα ζπλδέεη ην Γήκν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ ην νπνίν ζα εθηειέζεη πξνο ππεξεζίεο θαη γηα ην νπνίν ν αλάδνρνο είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο έλαληη παληφο γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ ηνπ κηζζνχ, 
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ππεξσξηψλ, εξγνδνηηθψλ θαη εξγαηηθψλ εηζθνξψλ Η.Κ.Α., θφξνπ Μ.Τ., 

πξνζαπμήζεσλ, απνδεκηψζεσλ πάζεο θχζεσο θ.ι.π. θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 

εθαξκνγή πξνο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο θαη πξνο Δξγαηηθήο 

Ννκνζεζίαο.   

 

         Δθρψξεζε πξνο χκβαζεο 

 

 17.2 Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο πξνο ή 

νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά πξνο θαη πξνο ππνρξεψζεηο πξνο πνπ απνξξένπλ εμ’ 

πξνο πεξηιακβαλνκέλεο πξνο πηζηψζεσο γηα ρξήκαηα νθεηιφκελα ή πνπ ζα 

θαηαζηνχλ νθεηιφκελα ζε απηήλ ζχκθσλα κε πξνο φξνπο πξνο ζχκβαζεο, ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Γήκνπ. 

17.3Σπρφλ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, ηζρχεη κε ηε 

ξεηή επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ κεηαβνιήο, πξνζζήθεο ή ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ πξνο ζχκβαζεο 

νπνηεδήπνηε κέρξη ηε ιήμε πξνο ζχκβαζεο. 

 

        Τπνρξεψζεηο Δξγνδφηε 
17.4 Ο Γήκνο ζα ιάβεη θάζε ελδεηθλπφκελν κέηξν γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ  Αλάδνρν 

ζην έξγν ηνπ. Ζ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν 

πξνο επηβιέπνληεο. 

 

17.5 Ο Γήκνο Μπθφλνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο πξνο κφλν πξνζθνξάο ή θαη ζηελ 

πεξίπησζε παξακνλήο κφλν πξνο έγθπξεο πξνζθνξάο ζηελ δηαδηθαζία ησλ 

δηάθνξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

17.6 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ ζα αθνξνχλ ην ζχλνιν 

ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνο πξνβιέπεη ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 

17.7 Γηα θάζε ζέκα πνπ δε ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε έρνπλ εθαξκνγή νη 

      δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ Π.Γ. 28/1980, θαζψο θαη νη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην πξνο δηαθήξπμεο, πξνο ηζρχνπλ 

θαζψο θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ηελ δηάξθεηα πξνο δηελέξγεηαο ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

 

                                                                                    Μχθνλνο,  08.04.2016 

                                                         

                   Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ 

 

 

                                                                           

                                                                                  Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο                               
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

 
Η επιλογι του ανάδοχου κα γίνει µε βάςθ τθν από άποψθ τεχνικοοικονοµικά ςυµφερότερθ 
προςφορά για τον ∆ιµο. Για τθν ανάδειξθ τθσ ςυµφερότερθσ προςφοράσ, θ αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν κα γίνει από αρµόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ για ανάκεςθ του ζργου µε 
βακµολογία κριτθρίων που απαρτίηονται ςτισ κάτωκι οµάδεσ : 
 
 Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΒΑΡΤΣΗΣΑ  

Kριτιρια αξιολόγθςθσ Βακμολογία 

 α1.Εξοπλιςμόσ που διατίκεται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. (Διάκεςθ του 0-30 

 απαιτoφμενoυ εξοπλιςμοφ)  

 α2 .Προθγοφμενθ Εμπειρία του διαγωνιηόμενου ςε παροχι αντίςτοιχων εργαςιϊν, 0-25 

 ικανότθτα και διαγωγι και προθγοφμενθ ςυνεργαςία με τον Διμο και άλλων ΟΣΑ  

 ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.  

 α3. Επάρκεια, εμπειρία και ικανότθτα του προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ του ζργου 0-20 

 (αντίγραφα των αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ των ναυαγοςωςτϊν που κα  

 χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ με χρονολογία απόκτθςθσ άδειασ επαγγζλματοσ κλπ)  

 α4. Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ του ζργου 0-10 

 α5. Διάκεςθ εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ και service 0-15 

  

Η αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα γίνει βάςει των ανωτζρω κριτθρίων τα οποία κα βακµολογθκοφν 
 ςε κλίµακα 0-100 και ςυντίκενται µε τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που αναφζρονται ςτον ανωτζρω πίνακα.  
Η ςυνολικι Βακµολογία κάκε τεχνικισ προςφοράσ προκφπτει από το άκροιςµα Σ 

 Σ = (30% Χ α1 )+ (25%Χ α2) +( 20%Χ α3) + (10%Χ α4) +(15%Χα5) 
 Η  Σεχνικι προςφορά που κα ςυγκεντρϊςει ςυνολικι βακµολογία (Σ) µικρότερθ από 80 απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ και δεν ςυνεχίηει ςτο επόµενο ςτάδιο του διαγωνιςµοφ.  
 
Τελική αξιολόγηςη προςφοράσ  
το τελικό ςτάδιο γίνεται ο υπολογιςµόσ τελικοφ βακµοφ αξιολόγθςθσ (Λi) των προςφορϊν. 
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 Ο τελικόσ βακµόσ αξιολόγθςθσ προςφορϊν (Λi) που κα δοκεί ςτον κάκε διαγωνιηόµενο και βάςει του οποίου 
κα γίνει θ τελικι κατάταξθ, προκφπτει από τον τφπο :  
Λi = 0,70 * ( Ti / Tmax ) + 0,30 * (Kmin/Ki) 
 όπου:  
Tmax:  θ ςυνολικι βακµολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Σεχνικι Προςφορά 
 Ti:  θ ςυνολικι βακµολογία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ i  
Kmin:  το ςυνολικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ µε τθ µικρότερθ τιµι  
Κi:  το ςυνολικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ i  
 Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. Επικρατζςτερθ είναι θ Προςφορά µε το µεγαλφτερο Λ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ κατάταξθ των προςφορϊν που κα παρουςιαςτεί από το ςφςτθμα μετά 

τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν δεν λαμβάνεται υπόψθ. Η τελικι κατάταξθ 

των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ με ςχετικό πρακτικό, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τον λόγο (Λ) όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθν παροφςα  διακιρυξθ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ      

   

 

ΔΡΓΟ: «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ 

ΠΑΡΑΛΗΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ, ΔΣΟΤ 2016». 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Γηα ην έξγν «Παξνρή Τπεξεζηψλ γηα ηελ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε πνιπζχρλαζησλ 

Παξαιηψλ Μπθφλνπ 2016», φπσο νξίδνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηβαξχλζεσλ γηα εξγαζία θαηά ην ζαββαηνθχξηαθν, 

φισλ ησλ εμφδσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ηεο .Τ. θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φισλ ησλ 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ.  

 

Πξνζθνξά εξγαζηψλ  (ρσξίο Φ.Π.Α.)  : (Αξηζκεηηθά) . . . . . . . . . . . . .  €  & 

νινγξάθσο : . . . . . . . . .  

 

  

 

Φ.Π.Α. (Αξηζκεηηθά) . . . . . . . . . . . . €  (& νινγξάθσο . . . . .. . . . . . . . . . . ) 

 

πλνιηθή Πξνζθνξά (Αξηζκεηηθά)  . . . . . . ………. . . . . . €  (& νινγξάθσο . . . . . .. . 

. ) 

 

    Μχθνλνο,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      

Ο ΠΡΟΦΔΡΧN
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