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Παξνρή ππεξεζίαο: Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα
ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή, απνπαξαζίησζε,
εκβνιηαζκό θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δώσλ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ
Γ Ζ ΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

Πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00€ κε Φ.Π.Α
Κ.Α : 15-6117.0001

Μύθνλνο, 14-06-2018
ΑΡ. ΠΡΧΣ.: -5613-

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
117 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.1
πεξίπησζεο 9, ππνπεξίπησζεο β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016 γηα: «Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει.
θαηαγξαθή, απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δώσλ», πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00€
ζπκπ. Φ.Π.Α 24%.
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θάησζη δηαηάμεηο:
 Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α /8-8-2016) ¨Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)
 Σνπ Ν. 3463/8-6-2006 « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
 Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α΄/204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
 Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ»,
ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ «Μείσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ – Απινπζηεχζεηο Γηαδηθαζηψλ», ηνπ Ν.4250/2014
(ΦΔΚ Α΄/74).
 Σνπ N.4270/2014 Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α/143/28.6.2014), θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ
ηζρχεη.
 Σνπ ΠΓ 80/2016(ΦΔΚ Α/
 Toπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ Α΄/248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
 Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α΄/112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ Ν.604/1977 ‘Πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ’

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. λ. 3170/2003 θαη ηνπ
Ν.4152/2013,ΦΔΚ Α 107/9.5.2013 θαη ηνπ Ν.3399/2005 (ΦΔΚ Α 255/17.10.2005).


Σνπ Π. Γ. 463/1978 ‘Πεξί ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ
ηαηξείσλ, θιηληθψλ θαη ελδηαηηεκάησλ, θαζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ θηεληάηξσλ θαη ηεξνπκέλσλ

βηβιίσλ’ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. λ. 3170/2003 θαη ηνπ
Ν.3399/2005 (ΦΔΚ Α 255/17.10.2005).
 Σεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 280239/12.11.2003 (ΦΔΚ 1712/19-11-03 ηεχρνο Β’) ‘Πξφγξακκα
αληηκεηψπηζεο αδέζπνησλ ζθχισλ θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο’.
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 Σεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 280262/03.12.2003 (ΦΔΚ 1874/17.12.2003 ηεχρνο Β') ‘Όξνη θαη
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο’
 Σνπ Ν.4039/2012 ‘Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ’ (Ν.4039/2012 ΦΔΚ 15
/η. Α’/2-2-2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
 Σεο ΚΤΑ 331/10301/ 25-1-2013, (ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-ΦΔΕ) ‘Πξφγξακκα Δπηηήξεζεο θαη
Καηαπνιέκεζεο ηεο Λχζζαο ζηελ Διιάδα’
 Σνπ Ν.4235/2014 ΦΔΚ 32 /η. Α’/ 11-2-2014 ‘Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη
ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ’
 Σσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ)
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ.,
ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ
Καη ηηο θάησζη απνθάζεηο:
 Σεο ππ’ αξηζκ 11/2018 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ
 Σεο ππ’ αξηζκ. 59/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε
θαη δηαηέζεθε ε πίζησζε πνζνχ 74.400,00€ εηο βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6117.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο σο άλσ εξγαζίαο πνπ θαηαρσξήζεθε κε
Α/Α 236/11-05-2018 ζην ΜΖΣΡΏΟ ΓΔΜΔΤΔΧΝ
 Σεο ππ’ αξηζκ. 59/2018 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππ’
αξηζκ. 11/2018 κειέηε θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ
πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία «Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή, απνπαξαζίησζε,
εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δψσλ» θαη θαηαξηίζηεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο πεξί
δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο σο άλσ ππεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 2ν
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο είλαη νη ππεξεζίεο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ειεθηξνληθή
θαηαγξαθή, απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δώσλ, φπσο αλαιπηηθά
πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ 11/2018 κειέηε ηεο ππεξεζίαο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο.
AΡΘΡΟ 3ν
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 74.400,00 €.
Ζ αλσηέξσ παξνρή ππεξεζίαο ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α 15-6117.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, ζην Γηαιφ - Αθηή Κακπάλε,
ζηε Μχθνλν απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζηηο 03-07-2018, εκέξα Σξίηε κε ψξα έλαξμεο παξαιαβήο
πξνζθνξψλ ηελ 10:30 π.κ. θαη ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ ηελ 11:00 π.κ..
Σελ θαζνξηζκέλε κε ηελ πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα
ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ
πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε Γηεχζπλζε Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ
Γήκνπ Μπθφλνπ, Γηαιφ - Αθηή Κακπάλε.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη
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ΑΡΘΡΟ 5ν
ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ Ή
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ.
1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε
ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή , απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, ζην δηθηπαθφ ηφπν: www.mykonos.gr.
2 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα ηειέθσλα 2289028557 θαη 2289022541 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο,
κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 6ν
ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν Γηαγσληδφκελνο θαη θάζε κέινο ηνπ
(ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο) έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε:
α) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ,
β) ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία, νη νπνίνη είηε είλαη θηελίαηξνη θαη αζθνχλ
λφκηκα ην επάγγεικα θαη ην θηεληαηξείν ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή βάζεη ηεο
λνκνζεζίαο, είηε πξφθεηηαη γηα θηινδσηθέο ελψζεηο ή θηινδσηθά ζσκαηεία πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ
θαη λα εγγπεζνχλ ηελ άξηζηε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο

Δηδηθφηεξα γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή θνηλνπξαμίεο πνπ δηαζέηνπλ ζε

κφληκε ιεηηνπξγία θηεληαηξηθή εγθαηάζηαζε, κεηαθνξηθά κέζα γηα πεξηζπιινγή αδέζπνησλ
δψσλ, θηεληαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη λνζειεπηήξην, πνπ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ άξηζηε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Γήκνπ, θαη πιεξνχλ ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 604/77, ηνπ Π.Γ. 463/78 (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ
απφ ην άξζξν 14 ηνπ Ν.3170/03)
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν
25 ηνπ Ν. 4412/2016
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ γ` ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.
4412/2016 θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 8 ν
ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Κάζε δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη
γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα
ζχκπξαμε, θνηλνπξαμία ή έλσζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ
πεξηπηψζεσλ θαη εηδηθφηεξα :
1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α' 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο
Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο
απηέο Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
3691/2008 (Α' 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215 ).
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ
νπνίνπ εθδόζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή
επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηό.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), θαζώο θαη ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (ΗΚΔ) ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γ
2. Δάλ ηειεί ππφ πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί
ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη
ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
3. Δάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή θαη επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο θπξψζεηο θαζψο επίζεο εάλ έρεη
θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ή φηη
έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
4. Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ
ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε
κέζν δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
5. Δάλ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ, φζν θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. Ζ σο άλσ παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη
φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο
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εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο (άξζξν 73 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016).
6. Δάλ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. Ζ σο
άλσ παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο (άξζξν 73 παξ. 2 ηνπ Ν.
4412/2016).
7. Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί
ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε
2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη
νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα` θαη ββ` θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ
απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.
8. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ
1, 2,3.
9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.
4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ).
10. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 9ν
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζα πξνζθνκίδνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν. Οη πξνζθνξέο ζα θέξνπλ ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά:
 Σε ιέμε «πξνζθνξά»
 Πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ
 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ.
 Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ)
 Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα (ήηνη: επσλπκία, δηεχζπλζε, Σ.Κ, πφιε, αξηζκφο
ηειεθψλνπ, fax, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (email).
ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο,
θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
2. Ο θχξηνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα θάησζη:
α. Έλα θιεηζηό ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε ¨Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά¨
φπνπ ζα εκπεξηέρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο, καδί κε
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ.
β. Έλα θιεηζηό ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε ¨Οηθνλνκηθή πξνζθνξά¨, φπνπ ζα εκπεξηέρνληαη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. H νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζα
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θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ΈΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ην νπνίν βξίζθεηαη
ζπλεκκέλν ζην ηέινο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν.4412/2016).
Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ε
νπνία ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Ζ ππνβνιή κίαο κφλν πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 10ν
ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε δηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο,
εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν πξνζθέξσλ ράλεη
θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε.
ΑΡΘΡΟ 11ν
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
Γελ γίλνληαη δεθηέο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη φζεο αλαθέξνληαη ζε
κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 12ν

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ηνλ θάθειν «Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ- Τεσνική πποζθοπά» πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ
ππνβάιεη ν δηαγσληδφκελνο ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α) Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ.
158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). σο
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα
κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο θαη β) φηη πιεξνχλ φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο δειαδή φηη έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ηα απαηηνχκελα ηερληθά θαη
επαγγεικαηηθά πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΔΣΑΗ :
1) Σν ΣΔΤΓ πνπ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο βξίζθεηαη ζπλεκκέλν ζην ηέινο
απηήο απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο θαη πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά από ηνπο έρνληεο πξνο
ηνύην ππνρξέσζε λνκίκσο θαη πξνζεθόλησο ππνγεγξακκέλν (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ)
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2) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ κόλν ηελ Δλόηεηα α ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο λα
ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV ηνπ ΣΔΤΓ
3) Σν ΣΔΤΓ ζπκπιεξώλεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά αλαθεξόκελα ζηελ
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΓΖΓΗΔ- ΜΔΡΟ Β), ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79Α ηνπ Ν.
4412/2016 όπσο ηζρύεη .
Επί νομικών πποζώπυν επιζημαίνονηαι ηα εξήρ:
Καηά ηην ςποβολή ηος ΤΕΥΔ ηος άπθπος 79, είναι δςναηή, με μόνη ηην ςπογπαθή ηος καηά πεπίπηυζη
εκπποζώπος ηος οικονομικού θοπέα η πποκαηαπκηική απόδειξη ηυν λόγυν αποκλειζμού πος
αναθέπονηαι ζηην παπάγπαθο 1 ηος άπθπος 73 για ηο ζύνολο ηυν θςζικών πποζώπυν πος είναι μέλη ηος
διοικηηικού, διεςθςνηικού ή εποπηικού οπγάνος ηος ή έσοςν εξοςζία εκπποζώπηζηρ, λήτηρ αποθάζευν ή
ελέγσος ζε αςηόν.
2. Ωρ εκππόζυπορ ηος οικονομικού θοπέα για ηην εθαπμογή ηος παπόνηορ άπθπος, νοείηαι ο νόμιμορ
εκππόζυπορ αςηού, όπυρ πποκύπηει από ηο ιζσύον καηαζηαηικό ή ηο ππακηικό εκπποζώπηζήρ ηος καηά
ηο σπόνο ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ ή αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ή ηο απμοδίυρ εξοςζιοδοηημένο θςζικό
ππόζυπο να εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ζςγκεκπιμένη
διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ
Β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη:


Oηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη
ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα θαη φηη νη πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηε κε αξηζ

11/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ


Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπζζφκελεο εξγαζίαο

-

Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, ζε πεξίπησζε
πνπ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ε ζχκβαζε

Γ) Άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο θηεληάηξνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ή Αληίγξαθν
άδεηαο θηεληαηξείνπ, ή θηεληαηξηθήο θιηληθήο πνπ δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ηηο θηεξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία.
Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα
εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα
ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε
δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα αληηζηνηρίδεη.
Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ φια ηα
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. ε πεξίπησζε
θνηλνπξαμίαο θηινδσηθψλ ελψζεσλ ή θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ γηα θάζε κέινο ηεο
θνηλνπξαμίαο, απαηηείηαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηε ζχζηαζή ηεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ
θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ
φηη, ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο ππεξεζίαο ζα ζπζηήζνπλ Κνηλνπξαμία ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ζα νξίζνπλ θνηλφ εθπξφζσπν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη
κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην
ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
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φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν, ν νπνίνο θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν
Γήκνο απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε
απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ.
΄Οζνλ αθνξά ηηο Τπεύζπλεο δειώζεηο:
Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο
θαη ππνγξαθή).
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο
ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή
επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ππνγξαθήο
ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.).
Ο θάκελορ «Οικονομική πποζθοπά»:
1. Ζ ηηκή ησλ ππεξεζηψλ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ
3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ
ΑΡΘΡΟ 13ν
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Σελ εκέξα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη πξψηα ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά θαη ηέινο ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο
ζπλεδξηάζεηο θαηά ηε θξίζε ηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 100 θαη 117 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016.
Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί, παξνπζία ησλ
πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, φπσο
εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο –
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο
θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Δάλ ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηφηε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη,
αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηε Δπηηξνπή, ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο
ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ πξφζθιεζε.
β) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη αθνινπζεί
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ
ζηάδηα
νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016.
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Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο
πξνζθέξνληεο.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο πνπ ζέηεη ε Δπηηξνπή επί ησλ αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα
απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο.
Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο
λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή
νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζε αζάθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε
παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη
ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο,
ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη θαηά ηα ινηπά , φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14ν
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαγσληζζνχλ πξνζθέξνληαο ηηκέο κνλάδνο ζηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο
ηεο Τπεξεζίαο.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά
βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 15ν
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (¨πξνζσξηλφ αλάδνρν¨), λα ππνβάιεη εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηα θάησζη:
Ζ κε πξνζθόκηζε θάπνηνπ από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ ησλ
ζπκκεηερόλησλ.
1.
Έιιελεο πνιίηεο:
α) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:
-θπζηθά πξφζσπα
- δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ.
-δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ
- Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ
-ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
β) Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΗΚΑ εξγαδφκελνη, ΟΑΔΔ – εηαίξνη, κέιε Γ, ζπλεξγάηεο, ΣΜΔΓΔ – Μεραληθνί θιπ) ηόζν θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ όζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθνκίζεσο ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο.
γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΗΚΑ, ΟΑΔΔ, ΣΜΔΓΔ,θιπ) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη
εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.
δ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζ` απηφ
θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, εθδφζεσο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
αθελφο ήηαλ εγγεγξακκέλνο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα
παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
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ε) Πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ
ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο
ζη) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο σο πεξ. (γγ ) ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν.4412/2016
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα :
1. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ ζχζηαζεο,
ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε
αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο
2. Γηα Δ.Π.Δ: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαη β) ζεηξά Φ.Δ.Κ ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ
θαηαζηαηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ
3. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ, Δ.Δ) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν
αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη
δηαρεηξηζηέο
Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε
ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ, 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 Καηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε
λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο
ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ
πνπ έρεη θαηαηεζεί.
2. Οη αιινδαπνί:
α) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ, έθδνζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (03
κελψλ) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ εκπίπηεη
ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016.
Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:
-θπζηθά πξφζσπα
- δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ.
-δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ
- Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ
-ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
β) Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (03 κελώλ) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (β) , (δ) ηνπ
αληίζηνηρνπ εδαθίνπ πνπ αθνξά ζηνπο Έιιελεο δηαγσληδφκελνπο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα
ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε
εγγξαθή ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα
λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα
3. Οη Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ
Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Δάλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά
ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε.
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθεο δειψζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ πνπ
γίλνληαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
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Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ,
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, είλαη
ςεπδή ή αλαθξηβή, ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ
εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε
αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα
ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ε
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην
αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε
απφθαζεο γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο είηε θαηαθχξσζεο ηεο
ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηόο από
ηνλ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί
απνδείμεη.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Ο έιεγρνο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ εάλ ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, είηε γηα ηε
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ
Ν.4412/2016
Δπί πιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ν
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί
απνδείμεη.
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη
κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί
απηψλ,
β) θνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ
ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο,
έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε,
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Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 17ν
ΔΓΓΤΖΔΗ
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηεκέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε
εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή
κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη
ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην
ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Δπί πιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν γηα ηηο εγγπήζεηο «θαιήο εθηέιεζεο», ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18ν
ΤΜΒΑΖ
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Με ηελ αλαθνίλσζε
θαη ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν
ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί, έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα.
Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν κεηνδφηε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη.
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Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά,
δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο
ππεξεζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε.
γ. Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
δ. Σν ρξφλν εθηέιεζεο
ε. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο.
ζη. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ.
δ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη
αλαπξνζαξκνγή.
ε. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.
Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ απνδέρζεθε ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί
ν αλάδνρνο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Ζ ζχκβαζε
ππνγξάθεηαη απφ ην Γήκαξρν.
Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη' απηφ θαη ηα
δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.
ΑΡΘΡΟ 19ν
ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2018).
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο
ππεξεζίαο θαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο
ηεο ζχκβαζεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 20ν
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
1. Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη ζηελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζίαο κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ
εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην ΠΔΝΣΔ (5)
ΔΡΓΑΗΜΧΝ ΖΜΔΡΧΝ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θάλεη ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε αθξηβή εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
2. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο έλαξμεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δέθα (10) εκεξψλ πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο
πξνζεζκίαο θαη ηεο 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 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 21ν
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο έρνπλ εθαξκνγή
ηα άξζξα 216 -220 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 22ν
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ-ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ –ΚΡΑΣΖΔΗ
Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν, σο νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην
πνζφ ηεο ζχκβαζεο. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά.
Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 είλαη ηα θάησζη:
1. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016
2. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ
3. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε ¨Δμνθιήζεθε¨
4. Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή,
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ' φςε ηνπ φηη ηνλ βαξχλνπλ φινη αλεμαηξέησο νη θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ
ηζρχνπλ βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
Οη ππνρξεσηηθέο θξαηήζεηο είλαη :
1. Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ : 0,06%
2. Φ.Δ 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (πξν Φ.Π.Α)
3. Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
ΑΡΘΡΟ 23ν
ΔΝΣΑΔΗ
1. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο
ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
2. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε
πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε
έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
3. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) , ε νπνία απνθαζίδεη,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε
πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο,
απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ
δηνηθεηηθφ
φξγαλν.
Δπί πιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν γηα ηηο ελζηάζεηο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 127 ηνπ
Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 24ν
ΓΖΜΟΗΔΤΖ
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεκνζηεχνπλ θαη’ ειάρηζηνλ 12 εκέξεο ηηο πξνθεξχμεηο θαη, αλεμαξηήησο ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38, ζην ΚΖΜΓΖ, φπνπ
ζεσξείηαη σο έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίεπζεο.
Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν
www.diavgeia.gov.gr θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ (www.mykonos.gr)

Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ

Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΛΕΤΗ 11/2018
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ ηερληθά απηά πεξηγξαθά αθνξΪ ηηο ακνηβΫο θηεληΪηξνπ γηα ζάκαλζε, ει.θαηαγξαθά,
απνπαξαζέησζε, εκβνιηαζκφ θαη ζηεέξσζε αδΫζπνησλ δψσλ ζηα φξηα ηνπ Γάκνπ Κπθφλνπ.
Σν Ϋξγν απηφ, πξνβιΫπεηαη λα ζπκβΪιιεη ζεκαληηθΪ ζηνλ Ϋιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδΫζπνησλ
δψσλ θαη ηε πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο πγεέαο.
Γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο εξγαζέεο Ϋρεη πξνβιεθζεέ πέζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 74.400,00 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24%) απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γάκνπ Κπθφλνπ (Θ.Α. 156117.0001)
Οη πξνζθνξΪ ηνπ εθΪζηνηε ππνςεθένπ αλαδφρνπ ζα πξΫπεη λα γέλεη γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζέαο
θαη ζε θακέα πεξέπησζε γηα ηκάκα απηάο.
Γηα ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο ιάθζεθαλ ππφςε νη:
1. ΓηαηΪμεηο ηνπ Λ. 4039/2012 (ΦΔΘ 15 Α΄) «Πεξηζπιινγά θαη δηαρεέξηζε αδΫζπνησλ δψσλ
ζπληξνθηΪο»
2. ΓηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 46 ηνπ Λ. 4235/2014 (ΦΔΘ 32 Α΄) «Σξνπνπνέεζε ηνπ λ.4039/2012
(Α΄15)» παξ. 6 ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ην Ϊξζξν 9 ηνπ λ. 4039/2012 ηξνπνπνηεέηαη σο
αθνινχζσο: «1. Οη Γάκνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πεξηζπιινγά θαη ηε δηαρεέξηζε
ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Ϊξζξν. Ζ αξκνδηφηεηα απηά
κπνξεέ λα αζθεέηαη θαη απφ ζπλδΫζκνπο Γάκσλ, θαζψο θαη απφ θηινδσηθΫο ελψζεηο θαη
ζσκαηεέα, αθνχ πξνεγεζεέ ζρεηηθά Ϋγγξαθε ζπκθσλέα κε ηνλ αξκφδην Γάκν, ν νπνένο Ϋρεη
ηε ζπλνιηθά επνπηεέα ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξέσλ.
Οη θαηΪ ηα σο Ϊλσ θηινδσηθΫο ελψζεηο θαη ζσκαηεέα πνπ εγθξέλνληαη απφ ηνλ αξκφδην Γάκν
νθεέινπλ λα δηαζΫηνπλ ππνδνκά, ζπληζηΪκελε ζηελ χπαξμε θαηΪιιεισλ ζρεηηθψλ
εγθαηαζηΪζεσλ ά νρεκΪησλ κεηαθνξΪο δψσλ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ κε εκπεηξέα ζην
ρεηξηζκφ ησλ δψσλ.
3. ΔπηπιΫνλ, ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ 331/10301/ 25-1-2013, (ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-ΦΔΕ) ‘Πξφγξακκα
Δπηηάξεζεο θαη ΘαηαπνιΫκεζεο ηεο Ιχζζαο ζηελ ΔιιΪδα’, Ϊξζξν 5 παξ. 3, αλαθΫξεηαη φηη
‘’ηελ πεξέπησζε ησλ αδΫζπνησλ ζθχισλ θαη γαηψλ ειηθέαο Ϊλσ ησλ 3 κελψλ, επηβΪιιεηαη
ε δηαζθΪιηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ αληηιπζζηθνχ εκβνιηαζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηΪ δελ
Ϋρνπλ ηζηνξηθφ εκβνιηαζκνχ θαηΪ ηεο ιχζζαο, κΫρξη ηελ ζηηγκά ηεο εμΫηαζεο ηνπο, ά Ϋρεη
παξΫιζεη ε εκεξνκελέα ηνπ επαλαιεπηηθνχ ηνπο εκβνιηαζκνχ. Ο εκβνιηαζκφο γέλεηαη
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκνπ

4039/2012 (Α΄ 15/2-2-2012) ‘’Γηα ηα

δεζπνδφκελα θαη ηα αδΫζπνηα δψα ζπληξνθηΪο θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ δψσλ απφ ηελ
εθκεηΪιιεπζε ά ηε ρξεζηκνπνέεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ’’.
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4. Ζ αξηζκ. 1711/150664/14 (ΦΔΘ-3249 Β/4-12-14) Θ.Τ.Α. .« Θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζΫζεσλ
επηρνξάγεζεο ησλ Γάκσλ, ησλ πλδΫζκσλ Γάκσλ γηα ηε δεκηνπξγέα θαη ιεηηνπξγέα
θαηαθπγέσλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο θαη ηνπ χςνπο, ηεο δηαδηθαζέαο θαη ησλ
πξνυπνζΫζεσλ θαηαβνιάο ηεο νηθνλνκηθάο ελέζρπζεο». χκθσλα κε ην Ϊξζξν 2, κεηαμχ
Ϊιισλ, επηιΫμηκε δαπΪλε εέλαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηψλ ηεο
δηαρεέξηζεο ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 9 ηνπ λ. 4039/2012.
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 «Γηθαηνχρνη – ΠξνυπνζΫζεηο» παξ. β, εέλαη νη Γάκνη, ά χλδεζκνη
Γάκσλ, ά / θαη ζε ζπλεξγαζέα κε ΦηινδστθΪ σκαηεέα κε θαηΪιιειε ππνδνκά (ζε πΪγηεο
εγθαηαζηΪζεηο ά νράκαηα κεηαθνξΪο δψσλ ά ζε εκπεηξέα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ),
πινπνηνχλ ελΫξγεηεο δηαρεέξηζεο ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο, φπσο αλαθΫξνληαη ζην
Ϊξζξν 9 ηνπ Λφκνπ 4039/2012, φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ην Ϊξζξν 46 ηνπ Λ. 4235/2014.
Απφ ηηο παξαπΪλσ δηαηΪμεηο πξνθχπηεη φηη ζηνλ δηαγσληζκφ εθηφο απφ θηεληΪηξνπο, νη νπνένη
αζθνχλ λφκηκα ην επΪγγεικα θαη ην θηεληαηξεέν ηνπο θαη δηαζΫηνπλ ηελ θαηΪιιειε ππνδνκά βΪζεη
ηεο λνκνζεζέαο, γέλνληαη δεθηνέ θηινδσηθΫο ελψζεηο ά θηινδσηθΪ ζσκαηεέα πνπ κπνξνχλ λα
απνδεέμνπλ θαη λα εγγπεζνχλ ηελ Ϊξηζηε εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο ηνπ ζΫκαηνο, κε ηελ πξνζθφκηζε:
1. Άδεηαο εμαζθάζεσο επαγγΫικαηνο θηεληΪηξνπ πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ά
Αληέγξαθν Ϊδεηαο θηεληαηξεένπ, ά θηεληαηξηθάο θιηληθάο πνπ δηαζΫηεη ηνλ θαηΪιιειν εμνπιηζκφ
θαη ηηο θηεξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα.
2. Τπεχζπλε Γάισζε (Ϊξζξνπ 8 Λ. 1599/1986), ζηελ νπνέα λα δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο:
1) Έιαβε πιάξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο θαη φηη
απνδΫρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα
ε πεξέπησζε θνηλνπξαμέαο θηινδσηθψλ ελψζεσλ ά θηινδσηθψλ ζσκαηεέσλ, εθηφο ησλ αλσηΫξσ γηα
θΪζε κΫινο ηεο θνηλνπξαμέαο, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηε ζχζηαζά ηεο θαη ηα πνζνζηΪ
ζπκκεηνράο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ θαη ππεχζπλε δάισζε ησλ λνκέκσλ εθπξνζψπσλ ησλ
θνηλνπξαθηνχλησλ φηη, ζε πεξέπησζε αλΪιεςεο ηνπ Ϋξγνπ ζα ζπζηάζνπλ Θνηλνπξαμέα ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο θαη ζα νξέζνπλ θνηλφ εθπξφζσπν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε.
Σν Ϋξγν πεξηιακβΪλεη ηηο εμάο εξγαζέεο:
Ζ πεξηζπιινγά ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο γέλεηαη κε ηελ ζπκβνιά ηνπ Γάκνπ, ησλ
θηινδσηθψλ ζσκαηεέσλ θαη ηδέσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεέα νδεγνχληαη ηκεκαηηθΪ ζην ηδησηηθφ
θηεληαηξεέν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνέν ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ηελ θαηΪιιειε ππνδνκά ψζηε λα
κπνξεέ λα θηινμελάζεη πξνζσξηλΪ θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα πξνο πεξέζαιςε δψα, κΫρξη
ηελ απνζεξαπεέα ηνπο. Σα πεξηζπιιερζΫληα δψα ππνβΪιινληαη ζε θηεληαηξηθά εμΫηαζε, ζηεέξσζε,
ζάκαλζε, θαηαγξαθά ζηε δηαδηθηπαθά ειεθηξνληθά βΪζε φπσο πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ:
o

ηεέξσζε. εκεηψλεηαη φηη ε πξΪμε απηά πξαγκαηνπνηεέηαη απνθιεηζηηθΪ απφ θηελέαηξν
πνπ αζθεέ λφκηκα ην επΪγγεικα ηνπ θαη απαηηεέ ηε ρξάζε αλαηζζεηηθψλ. Ζ ρεηξνπξγηθά
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κΫζνδνο επηιΫγεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν θηελέαηξν. Σελ παξακνλά θαη παξαθνινχζεζε ησλ
ζηεηξσκΫλσλ δψσλ κΫρξη ηελ πιάξε απνθαηΪζηαζε ηεο πγεέαο ηνπ ψζηε λα θαηαζηεέ δπλαηά
ε επαλΫληαμε ηνπο ζην πεξηβΪιινλ.
o

Σνλ Ϋιεγρν, εκβνιηαζκφ, απνπαξαζέησζε, παξαθνινχζεζε, ηε ζάκαλζε κε ειεθηξνληθά
ηαπηφηεηα, λνζειεέα θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε ησλ αδΫζπνησλ δψσλ πνπ
πεξηζπιιΫγνληαη ε νπνέα ζα πξΫπεη λα αθνινπζεέ ηα νξηδφκελα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 6
ηνπ Ϊξζξνπ 46 ηνπ Λ.4235/2014 (ΦΔΘ 32 Α’ ).

o

ΣνπνζΫηεζε πεξηιαέκηνπ – Πξφθεηηαη γηα πεξηιαέκηα κε Ϋληνλν θσζθνξέδνλ ρξψκα πΪλσ
ζην νπνέν ζα αλαγξΪθεηαη Γάκνο Κπθφλνπ.

o

Γάισζε ηεο Ζιεθηξνληθάο Σαπηνπνέεζεο ησλ δψσλ ζην αξκφδην Τπνπξγεέν.

Γηα ην ζηΪδην ηεο ζάκαλζεο θαη θαηαγξαθάο επηζεκαέλνληαη αθφκα ηα εμάο:
α) Ζ ζάκαλζε ησλ αδΫζπνησλ δψσλ πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηελ επζχλε ηνπ θηεληΪηξνπ,
αλΪδνρν ησλ εξγαζηψλ.
β) Ζ πξνκάζεηα ησλ πιηθψλ ζάκαλζεο ησλ αδΫζπνησλ δψσλ απνηειεέ ππνρξΫσζε ηνπ
αλΪδνρνπ.
γ) Ζ θαηαγξαθά ησλ αδΫζπνησλ ζθχισλ πνπ πεξηζπιιΫγνληαη πξαγκαηνπνηεέηαη ζηνπο
ρψξνπο πνπ νδεγνχληαη απηΪ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζηεέξσζεο.
δ) Οη ζθχινη πνπ ζεκαέλνληαη θαηαγξΪθνληαη ζε αξρεέν ην νπνέν ζα παξαθνινπζεέηαη ηαθηηθΪ
απφ ηνλ επηβιΫπνληα ηνπ Ϋξγνπ.
ε) Ζ θαηαρψξεζε απηά πεξηιακβΪλεη ηα ζηνηρεέα ηεο ζάκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθά ησλ δψσλ
θαη' εθηέκεζε ηνπ θηεληΪηξνπ (θπιά, θχιν, ρξψκα, κΫγεζνο, ειηθέα).
ζη) Σα ζηνηρεέα θαηαρψξεζεο θαη ηελ πεξηγξαθά ζπλνδεχεη θαη θσηνγξαθέα ηνπ δψνπ.
Γηεπθξηλέδνληαη αθφκα ηα παξαθΪησ:
o

ηελ πεξέπησζε ζηελ νπνέα δψν πνπ Ϋρεη πεξηζπιιερζεέ δηαπηζησζεέ φηη εέλαη δεζπνδφκελν
αθνινπζνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ Ϊξζξνπ 46 ηνπ Λ. 4235/2014

o

Αλ δηαπηζησζεέ απφ ηελ θηεληαηξηθά εμΫηαζε φηη εέλαη επηθέλδπλα δψα ζπληξνθηΪο ά φηη
πΪζρνπλ απφ αλέαηε αζζΫλεηα ά φηη εέλαη πιάξσο αλέθαλα λα απηνζπληεξεζνχλ ιφγσ
γάξαηνο ά αλαπεξέαο θαη ε δηαηάξεζά ηνπο ζηε δσά εέλαη πξφδεια αληέζεηε κε ηνπο θαλφλεο
επδσέαο ηνπο θαη αξλεζνχλ ηα θηινδσηθΪ ζσκαηεέα ηεο πεξηνράο λα αλαιΪβνπλ ηε
θξνληέδα, επνπηεέα θαη ηε δηαδηθαζέα πηνζεζέαο ηνπο, ελεκεξψλεηαη θαη απνθαζέδεη ε
επηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 46 παξ. 12 ηνπ Λ. 4235/2014

o

Σν παξφλ Ϋξγν αθνξΪ απνθιεηζηηθΪ αδΫζπνηα δψα πνπ πεξηζπιιΫγνληαη απφ θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο, ζρνιηθΪ ζπγθξνηάκαηα θαη ινηπΫο δεκφζηεο ά δεκνηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο.
ΔπεκβΪζεηο ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο επηηξΫπεηαη κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ αδΫζπνηα δψα
Ϋρνπλ εηζΫιζεη ζε απηΫο θαη θαηφπηλ ζπγθαηΪζεζεο ηνπ ηδηνθηάηε. Γηα εηδηθΫο πεξηπηψζεηο
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ελεκεξψλεηαη ν επηβιΫπσλ ηνπ Ϋξγνπ ν νπνένο κπνξεέ λα δεηάζεη ηε γλψκε ηεο επηηξνπάο
ηνπ Ϊξζξνπ 46 παξ. 12 ηνπ Λ. 4235/2014
o

Σν Ϋξγν δεν αθνξΪ δεζπνδφκελνπο ζθχινπο αθφκα θαη αλ απηνέ πξνΫξρνληαη απφ πηνζεζέα
αδΫζπνησλ.

o

Δθφζνλ γέλνπλ νη θαηΪιιειεο εξγαζέεο θαη ζεξαπεέεο γηα θΪζε δψν, πξΫπεη λα επαλαθεξζεέ
ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβΪιινλ.
o Ζ ζχκβαζε Ϋρεη ηζρχ γηα ην Οηθνλνκηθφ Έηνο 2018
o Γηα ηε βεβαέσζε ησλ ππεξεζηψλ ζα πξΫπεη λα ζπληΪζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ
εξγαζηψλ – ππεξεζηψλ γηα ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ αλΪ δψν, ζην νπνέν ζα αλαθΫξνληαη
αλαιπηηθΪ νη θηεληαηξηθΫο ππεξεζέεο πνπ ζα παξΫρνληαη, ε εκεξνκελέα θαη ζα θΫξεη ηελ
ππνγξαθά ηνπιΪρηζηνλ ελφο κΫινπο ηεο πεληακεινχο επηηξνπάο, θαζψο θαη ηνπ αλαδφρνπ.

ΚΤΘΟΛΟ, 08-05-2018
ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ

ΚΤΘΟΛΟ 08-05-2018
ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ
Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ ΣΖ Γ/ΛΖ
ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ
ΣΟΤ Γ.ΚΤΘΟΛΟ

ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΥΑΣΕΖΛΑΘΖ
ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ

ΗΧΑΛΛΖ ΡΟΤΟ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΚΖΥΑΛΗΘΧΛ ΣΔ
.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ
ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 11/2018

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ.
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ,
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ
ΕΧΧΛ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

α/α
1
2
3
4
5

6

7
8

9
10

11

12

Δξγαζέα
ηεέξσζε ζειπθνχ
ζθχινπ
ηεέξσζε αξζεληθνχ
ζθχινπ
ηεέξσζε γΪηνπ
Απνπαξαζέησζε
ζθχινπ/γΪηαο γηα ηα
ελδνπαξΪζηηα
Απνπαξαζέησζε
ζθχινπ/γΪηαο γηα
ηα εμσπαξΪζηηα
Ζιεθηξνληθά
ηαπηνπνέεζε
ζθχινπ/γΪηαο θαη
δάισζε ζην αξκφδην
ππνπξγεέν
ηεέξσζε γΪηαο
Βξαρπρξφληα
λνζειεέα φπνπ
θξέλεηαη απαξαέηεην
άκαλζε ζθχινπ κε
πεξηιαέκην πνπ
αλαγξΪθεη Γάκνο
Κπθφλνπ
Πνιιαπιφ εκβφιην
γΪηαο/ζθχινπ
ΠξναηξεηηθΫο
ΓηαγλσζηηθΫο
εμεηΪζεηο
(αηκαηνινγηθά,
νξνινγηθΫο ζθχινο,
νξνινγηθΫο γΪηα,
αθηηλνγξαθέα,
βηνρεκηθΫο)
επζαλαζέα

ΚΟΛΑΓΑ
ΚΔΣΡΖΖ

ΠΟ.

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.
ΣΔΚ.
ΣΔΚ.

ΣΗΚΖ ΚΟΛ. (€)
ΥΧΡΗ ΦΠΑ
120
90

21,60

1

40

9,60

1

2,5 γηα γΪηεο θαη
7,5 γηα ζθχινπο

0,60/ 1,80

1

3 γηα γΪηεο θαη
8 γηα ζθχινπο

0,72 / 1,92

30

7,20

14,40

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

60

ΣΔΚ.

1

10 γηα γΪηεο θαη
20 γηα ζθχινπο

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

19

ΣΗΚΖ ΦΠΑ
(24%)
28,80

2,40 / 4,80

20

4,80

25

6,00

20 αηκαηνινγηθά
30 θαιααδΪξ
20 εξιέρηα
30 βηνρεκηθΫο
30 αθηηλνγξαθέα
40 felv/fiv

4,80
7,20
4,80
7,20
7,20
9,60

20 γηα γΪηεο θαη
40 γηα ζθχινπο

4,80 / 9,60
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13

14
15
16
17
18
19
20

Αληηιπζζηθφο
εκβνιηαζκφοζάκαλζε κε
θνλθΪξδα
αληηιπζζηθνχ
εκβνιένπ
Γεκηνπξγέα
δηαβαηεξένπ
ΔμΫηαζε αζζελνχο
κε ελΫζηκε ζεξαπεέα
ΓηΪλνημε
απνζηάκαηνο
ΔμαγσγΫο δνληηψλ
πξξαθά ηξαχκαηνο
Λνζειεέα κε
νξνζεξαπεέα
Υεηξνπξγηθά
επΫκβαζε κεγΪιεο
βαξχηεηαο

ΣΔΚ

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

20
15
20 γηα γΪηεο θαη
30 γηα ζθχινπο
40 γηα γΪηεο θαη
60 γηα ζθχινπο
60 γηα γΪηεο θαη
60 γηα ζθχινπο
40 γηα γΪηεο θαη
60 γηα ζθχινπο
20 γηα γΪηεο θαη
40 γηα ζθχινπο
200 γηα γΪηεο
θαη 300 γηα
ζθχινπο

4,80

3,60
4,80 / 7,20
9,60 / 14,40
14,40
9,60 / 14,40
4,80 / 9,60
48,00 / 72,00

Ζ πξνζθνξΪ πνπ ζα πξνθξηζεέ ζα εέλαη απηά πνπ Ϋρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκά θαη ζα πξνθχςεη απφ
ηελ πξνζθΫξνπζα ηηκά γηα θΪζε κνλΪδα ππεξεζέαο/20. ηηο γξακκΫο 4, 5, 8, 11 θαη 12 ηνπ εληχπνπ
πξνζθνξΪο ζα ππνινγηζζεέ ν κΫζνο φξνο ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ ηεο θΪζε γξακκάο, ρσξέο
σζηφζν ε πξνζθεξφκελε ηηκά γηα θΪζε εξγαζέα λα μεπεξλΪ ηελ ηηκά αλαθνξΪο ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο.
Ο Γάκνο Κπθφλνπ δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ εμΪληιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκΫλνπ πνζνχ.
Σν πνζφ ησλ 74.400,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ λνκέκνπ ΦΠΑ) ζα δαπαλεζεέ γηα ηηο
ππνρξεσηηθΫο θηεληαηξηθΫο ππεξεζέεο θαη γηα ηηο πξναηξεηηθΫο θηεληαηξηθΫο ππεξεζέεο, θαη
δηαγλσζηηθΫο εμεηΪζεηο πνπ κπνξεέ λα απνθαζέζεη ε πεληακειάο ά ε εηδηθά επηζηεκνληθά επηηξνπά.

ΚΤΘΟΛΟ, 08-05-2018
ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ

ΚΤΘΟΛΟ 08-05-2018
ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ
Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ ΣΖ Γ/ΛΖ
ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ
ΣΟΤ Γ.ΚΤΘΟΛΟ

ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΥΑΣΕΖΛΑΘΖ
ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ

ΗΧΑΛΛΖ ΡΟΤΟ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΚΖΥΑΛΗΘΧΛ ΣΔ
.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ
ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ: 11/2018

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ.
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ,
ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ
ΕΧΧΛ

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ
Ζ πεξηζπιινγά ησλ αδΫζπνησλ δψσλ ζπληξνθηΪο γέλεηαη κε ηελ ζπκβνιά ηνπ Γάκνπ, ησλ
θηινδσηθψλ ζσκαηεέσλ θαη ηδέσλ ησλ πνιηηψλ. Δλ ζπλερεέα νδεγνχληαη ηκεκαηηθΪ ζην ηδησηηθφ
θηεληαηξεέν ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνέν ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ηελ θαηΪιιειε ππνδνκά ψζηε λα
κπνξεέ λα θηινμελάζεη πξνζσξηλΪ θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα πξνο πεξέζαιςε δψα, κΫρξη
ηελ απνζεξαπεέα ηνπο. ΤπνβΪιινληαη ζε θηεληαηξηθά εμΫηαζε, ζηεέξσζε, ζάκαλζε, θαηαγξαθά ζηε
δηαδηθηπαθά ειεθηξνληθά βΪζε. Ο πξνυπνινγηζκφο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 74.400,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Άπθπο 2ο : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Ζ αλΪζεζε ηεο εξγαζέαο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο:
 Σνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147Α /8-8-2016) ¨Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο νδεγέεο 2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)
 Σνπ Λ. 3463/8-6-2006 « Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γάκσλ θαη Θνηλνηάησλ».
 Σνπ Λ. 3852/2010 «ΛΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο
Γηνέθεζεο - Πξφγξακκα ΘαιιηθξΪηεο»
 Σνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α΄/204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ
πκβΪζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…» φπσο
ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη.
 Σσλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 1 «ΘαηΪξγεζε ηεο ππνρξΫσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξΪθσλ
εγγξΪθσλ», ηνπ θεθαιαένπ Α΄ «Κεέσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ – Απινπζηεχζεηο
Γηαδηθαζηψλ», ηνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ Α΄/74).
 Σνπ N.4270/2014 ΑξρΫο Γεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο
Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο (ΦΔΘ Α/143/28.6.2014),
θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο πνπ ηζρχεη.
 Σνπ ΠΓ 80/2016 « ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο»
 Σνπ Λ.2859/2000 (ΦΔΘ Α΄/248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο», φπσο
ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη.
 Σνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ Α΄/112) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε
λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην
δηαδέθηπν ¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
 Σσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ ινηπΫο (πιελ ησλ άδε αλαθεξνκΫλσλ)
θαλνληζηηθΫο δηαηΪμεηο, θαζψο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ
απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θΪζε
δηΪηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθάο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ.
Άπθπο 3ο
Σα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο εξγαζέαο εέλαη:
1. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
2. Γεληθά πγγξαθά ππνρξεψζεσλ
3. Σερληθά πεξηγξαθά – κειΫηε

21

18PROC003262061 2018-06-14
Άπθπο 4ο :

Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος

Ζ ζπκβαηηθά δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαζνξέδεηαη Ϋσο ην ηΫινο ηνπ ηξΫρνληνο Ϋηνπο.
Άπθπο 5ο: Τποσπεώζειρ ζςμβαλλόμενων
Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέδεη Ϋγθαηξα φια ηα ζηνηρεέα ησλ αδΫζπνησλ πνπ δηαρεηξέδεηαη
άηνη ζηνηρεέα ηεο ζάκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθά (εέδνο δψνπ, θπιά, θχιν, ρξψκα, κΫγεζνο, ειηθέα,
θσηνγξαθέα ηνπ δψνπ), θηεληαηξηθΫο ππεξεζέεο πνπ παξαζρΫζεθαλ γηα θΪζε δψν ρσξηζηΪ.
Ο εληνιΫαο εέλαη ππνρξεσκΫλνο γηα ηελ παξνρά φισλ ησλ κΫζσλ θαη ζηνηρεέσλ ηα νπνέα θξέλνληαη
απαξαέηεηα γηα ηελ πινπνέεζε ηεο αλαηηζΫκελεο εξγαζέαο.
Άπθπο 6ο :

Ανωηέπα βία

Χο αλσηΫξα βέα ζεσξεέηαη θΪζε απξφβιεπην θαη ηπραέν γεγνλφο πνπ εέλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεέ
Ϋζησ θαη εΪλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπά ηεο επΫιεπζεο ηνπ θαηαβιάζεθε ππεξβνιηθά
επηκΫιεηα θαη επηδεέρζεθε ε αλΪινγε ζχλεζε. ΔλδεηθηηθΪ γεγνλφηα αλσηΫξαο βέαο εέλαη: εμαηξεηηθΪ
θαη απξφβιεπηα θπζηθΪ γεγνλφηα, ππξθαγηΪ πνπ νθεέιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ά ζε πεξηζηΪζεηο γηα
ηηο νπνέεο ν εληνινδφρνο ά ν εληνιΫαο εέλαη αλππαέηηνη, αηθληδηαζηηθά απεξγέα πξνζσπηθνχ,
πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλέδηα αζζΫλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξέπησζε θαηΪ
ηελ νπνέα ππΪξμεη ιφγνο αλσηΫξαο βέαο ν εληνινδφρνο νθεέιεη λα εηδνπνηάζεη ακειιεηέ ηνλ εληνιΫα
θαη λα θαηαβΪιεη θΪζε δπλαηά πξνζπΪζεηα ζε ζπλεξγαζέα κε ην Ϊιιν κΫξνο γηα λα ππεξβεέ ηηο
ζπλΫπεηεο θαη ηα πξνβιάκαηα πνπ αλΫθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηΫξαο βέαο.
Ο φξνο πεξέ αλσηΫξαο βέαο εθαξκφδεηαη αλΪινγα θαη γηα ηνλ εληνιΫα πξνζαξκνδφκελνο αλΪινγα.
Άπθπο 7ο: Αναθεώπηζη ηιμών
Οη ηηκΫο δελ ππφθεηληαη ζε θακέα αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ά αηηέα, αιιΪ παξακΫλνπλ
ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο.
Άπθπο 8ο : Πληπωμή αναδόσος
Ο εξγνδφηεο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα θαηαβΪιιεη ζηνλ αλΪδνρν, σο νηθνλνκηθφ
αληΪιιαγκα γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο εθηειεζζεέζεο
εξγαζέεο θαη δελ ζα ππεξβαέλεη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ εθηειεζζεηζψλ
εξγαζηψλ ζηνλ αλΪδνρν ζα γέλεη ηκεκαηηθΪ.
Άπθπο 9ο : Κπαηήζειρ
Σν εθΪζηνηε ηηκνιφγην ζα επηβαξχλεηαη κε ην αλΪινγν Φ.Π.Α., πνπ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. ΘΪζε
Ϊιιε λφκηκε επηβΪξπλζε, αζθαιηζηηθά εηζθνξΪ θαη θξΪηεζε ζα βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν.
Άπθπο 10ο: Δπίλςζη διαθοπών
Σπρφλ δηαθνξΫο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
1.ηείπωζη θςληκού ζκύλος: αηκαηνινγηθά εμΫηαζε, γεληθά αλαηζζεζέα, ρεηξνπξγηθά αθαέξεζε
ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κάηξαο, πεξηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα θαη αλαιγεζέα, κεηεγρεηξεηηθά
αληηβηνζεξαπεέα, βξαρπρξφληα παξακνλά ηνπ δψνπ φπνπ θξέλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελέαηξν,
θνιιΪξν ειηζΪβεη.
2.ηείπωζη απζενικού ζκύλος: αηκαηνινγηθά εμΫηαζε, γεληθά αλαηζζεζέα, ρεηξνπξγηθά
αθαέξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα θαη αλαιγεζέα, κεηεγρεηξεηηθά
αληηβηνζεξαπεέα, βξαρπρξφληα παξακνλά ηνπ δψνπ πνπ θξέλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελέαηξν,
θνιιΪξν ειηζΪβεη.
3.ηείπωζη γάηος: γεληθά αλαηζζεζέα, ρεηξνπξγηθά αθαέξεζε ησλ φξρεσλ, πεξηεγρεηξεηηθά
αληηβηνζεξαπεέα θαη αλαιγεζέα, κεηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα, βξαρπρξφληα παξακνλά ηνπ
δψνπ πνπ θξέλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελέαηξν, θφςηκν κηθξνχ ηκάκαηνο ηνπ πηεξπγένπ ηνπ απηηνχ
ζηα πιαέζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκΫλσλ γαηηψλ.
4. ηείπωζη γάηαρ: γεληθά αλαηζζεζέα, ρεηξνπξγηθά αθαέξεζε ησλ σνζεθψλ θαη ηεο κάηξαο,
πεξηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα θαη αλαιγεζέα, κεηεγρεηξεηηθά αληηβηνζεξαπεέα, βξαρπρξφληα
παξακνλά ηνπ δψνπ πνπ θξέλεηαη αλαιφγσο απφ ηνλ θηελέαηξν, θφςηκν κηθξνχ ηκάκαηνο ηνπ
πηεξπγένπ ηνπ απηηνχ ζηα πιαέζηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηεηξσκΫλσλ γαηηψλ.
5. Ανηιλςζζικόρ εμβολιαζμόρ - ζήμανζη με κονκάπδα ανηιλςζζικού εμβολίος: θιηληθά
εμΫηαζε ηνπ δψνπ, αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο, θαηαγξαθά ηνπ εκβνιηαζκνχ ζην βηβιηΪξην ηνπ
δψνπ, ηνπνζΫηεζε ηεο εηδηθάο θνλθΪξδαο.
6.Αποπαπαζίηωζη ζκύλος/γάηαρ για ηα ενδοπαπάζιηα: Ο θηελέαηξνο απνθαζέδεη ηη
ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηάζεη ζηα πιαέζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζέησζε γέλεηαη κε βΪζε
ηα θηιΪ ηνπ δψνπ. Ζ ηηκά θπκαέλεηαη κε βΪζε ηα θηιΪ ηνπ δψνπ.
7. Αποπαπαζίηωζη ζκύλος/γάηαρ για ηα εξωπαπάζιηα: Ο θηελέαηξνο απνθαζέδεη ηη
ζθεχαζκα ζα ρξεζηκνπνηάζεη ζηα πιαέζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ απνπαξαζέησζε γέλεηαη κε βΪζε
ηα θηιΪ ηνπ δψνπ. Ζ ηηκά θπκαέλεηαη κε βΪζε ηα θηιΪ ηνπ δψνπ.
8. Ηλεκηπονική ηαςηοποίηζη ζκύλος/γάηαρ και δήλωζη ζηο απμόδιο ςποςπγείο:
ηνπνζΫηεζε κηθξνηζέπ, δεκηνπξγέα βηβιηαξένπ θαη θαηαγξαθά εέηε ζηνλ Γάκν Κπθφλνπ εΪλ θαη
εθφζνλ Ϋρεη βΪζε δεδνκΫλσλ ά ζην αξκφδην ππνπξγεέν. Σα δψα ζα δειψλνληαη εέηε ζην φλνκα ηνπ
κΫιινληα ηδηνθηάηε εΪλ ππΪξρεη, δηαθνξεηηθΪ ζην Γάκν Κπθφλνπ. Τπεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ησλ
βηβιηαξέσλ νξέδεηαη ε θηινδσηθά νξγΪλσζε Κπθφλνπ.
9. Βπασςσπόνια νοζηλεία: λνζειεέα ηνπ δψνπ γηα φπνην ιφγν θξηζεέ απφ ηνλ θηελέαηξν. Ζ ηηκά
αλαθΫξεηαη ζηελ εκΫξα θαη πεξηιακβΪλεη ηε δηακνλά θαη ηε δηαηξνθά.
10. ήμανζη ζκύλος με πεπιλαίμιο πος αναγπάθει Γήμορ Μςκόνος: Πξφθεηηαη γηα
πεξηιαέκηα κε Ϋληνλν θσζθνξέδνλ ρξψκα πΪλσ ζην νπνέν ζα αλαγξΪθεηαη Γάκνο Κπθφλνπ. Ο
θηελέαηξνο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαγγειέα θαη ηνπνζΫηεζά ηνπο.
11. Πολλαπλό εμβόλιο γάηαρ/ζκύλος: Πνιπδχλακν εκβφιην εθηφο ηνπ αληηιπζζηθνχ.
12. Πποαιπεηικέρ διαγνωζηικέρ εξεηάζειρ: φπνπ θξέλεη ν θηελέαηξνο θαη κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηεο
πεληακεινχο επηηξνπάο ηνπ Γάκνπ: αηκαηνινγηθά εμΫηαζε, νξνινγηθά εμΫηαζε γηα ην θαιααδΪξ ζε
ζθχιν, νξνινγηθά εμΫηαζε γηα ηελ εξιηρέσζε ζε ζθχιν, βηνρεκηθΫο εμεηΪζεηο, νξνινγηθά εμΫηαζε
ιεπραηκέαο-αλνζναλεπΪξθεηαο ζε γΪηα, αθηηλνγξαθέα. Ο θηελέαηξνο ππνρξενχηαη λα δψζεη
μερσξηζηΫο ηηκΫο γηα θαζΫλα απφ ηα παξαπΪλσ. Οη εμεηΪζεηο κπνξνχλ λα γέλνληαη εέηε ζην ηαηξεέν,
εέηε ζε εξγαζηάξην.
13. Δςθαναζία: ζαλΪησζε ηνπ δψνπ εμαηηέαο αλέαηεο λφζνπ, επηζεηηθφηεηαο κε ρξάζε
βαξβηηνπξηθψλ κεηΪ απφ απφθαζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπάο ηνπ Γάκνπ ά ηεο εηδηθάο ηξηκεινχο
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επηηξνπάο ηνπ Γάκνπ, αλΪινγα ηελ πεξέζηαζε. Σα πηψκαηα παξαιακβΪλνληαη απφ ππαιιάινπο ηνπ
Γάκνπ.
14. Γημιοςπγία διαβαηηπίος: δεκηνπξγέα επέζεκνπ δηαβαηεξένπ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζε
πεξέπησζε πνπ ην δψν πξΫπεη λα ηαμηδΫςεη εθηφο ΔιιΪδαο.
15. Δξέηαζη αζθενούρ με ενέζιμη θεπαπεία
16. Γιάνοιξη αποζηήμαηορ: κε λΪξθσζε
17. Δξαγωγέρ δονηιών: κε λΪξθσζε
18. ςππαθή ηπαύμαηορ: κε επέδεζε θαη λΪξθσζε
19. Νοζηλεία με οποθεπαπεία
20. Υειποςπγική επέμβαζη μεγάληρ βαπύηηηαρ: Γηα παξΪδεηγκα νζηενζχλζεζε, ιαπαξνηνκά
θιπ.

ΚΤΘΟΛΟ, 08-05-2018
ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ

ΚΤΘΟΛΟ 08-05-2018
ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ
Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΟΤ ΣΚΖΚΑΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ ΣΖ Γ/ΛΖ
ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ
ΣΟΤ Γ.ΚΤΘΟΛΟ

ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ ΥΑΣΕΖΛΑΘΖ
ΥΖΚΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ

ΗΧΑΛΛΖ ΡΟΤΟ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΚΖΥΑΛΗΘΧΛ ΣΔ
.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΧΛ
ΓΖΚΟ ΚΤΘΟΛΟΤ
ΣΔΥΛΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΑΚΟΗΒΔ ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΚΑΛΖ, ΖΙ.
ΘΑΣΑΓΡΑΦΖ, ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΧΖ, ΔΚΒΟΙΗΑΚΟ
ΘΑΗ ΣΔΗΡΧΖ ΑΓΔΠΟΣΧΛ ΕΧΧΛ
ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΚΟ ΚΔ Φ.Π.Α: 74.400,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
α/α
1
2
3
4
5

6

7
8

9
10

11

12

13

Δξγαζέα
ηεέξσζε ζειπθνχ
ζθχινπ
ηεέξσζε αξζεληθνχ
ζθχινπ
ηεέξσζε γΪηνπ
Απνπαξαζέησζε
ζθχινπ/γΪηαο γηα ηα
ελδνπαξΪζηηα
Απνπαξαζέησζε
ζθχινπ/γΪηαο γηα
ηα εμσπαξΪζηηα
Ζιεθηξνληθά
ηαπηνπνέεζε
ζθχινπ/γΪηαο θαη
δάισζε ζην αξκφδην
ππνπξγεέν
ηεέξσζε γΪηαο
Βξαρπρξφληα
λνζειεέα φπνπ
θξέλεηαη απαξαέηεην
άκαλζε ζθχινπ κε
πεξηιαέκην πνπ
αλαγξΪθεη Γάκνο
Κπθφλνπ
Πνιιαπιφ εκβφιην
γΪηαο/ζθχινπ
ΠξναηξεηηθΫο
ΓηαγλσζηηθΫο
εμεηΪζεηο
(αηκαηνινγηθά,
νξνινγηθΫο ζθχινο,
νξνινγηθΫο γΪηα,
αθηηλνγξαθέα,
βηνρεκηθΫο)
επζαλαζέα
Αληηιπζζηθφο
εκβνιηαζκφοζάκαλζε κε
θνλθΪξδα
αληηιπζζηθνχ
εκβνιένπ

ΚΟΛΑΓΑ
ΚΔΣΡΖΖ

ΠΟ.

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο

ΣΔΚ.

1

… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ

1
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ΣΗΚΖ ΚΟΛ. (€)
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο

… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο

ΣΗΚΖ ΦΠΑ
(24%)
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14
15
16
17
18
19
20

Γεκηνπξγέα
δηαβαηεξένπ
ΔμΫηαζε αζζελνχο
κε ελΫζηκε ζεξαπεέα
ΓηΪλνημε
απνζηάκαηνο
ΔμαγσγΫο δνληηψλ
πξξαθά ηξαχκαηνο
Λνζειεέα κε
νξνζεξαπεέα
Υεηξνπξγηθά
επΫκβαζε κεγΪιεο
βαξχηεηαο

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

ΣΔΚ.

1

… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο
… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο
… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο
… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο
… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο
… γηα γΪηεο θαη
…. γηα ζθχινπο
Ζκεξνκελέα
Ο ΠξνζθΫξσλ
Τπνγξαθά
θξαγέδα

Δπηζεκαέλεηαη :
Ζ πξνζθνξΪ πνπ ζα πξνθξηζεέ ζα εέλαη απηά πνπ Ϋρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκά θαη ζα πξνθχςεη απφ
ηελ πξνζθΫξνπζα ηηκά γηα θΪζε κνλΪδα ππεξεζέαο/20. ηηο γξακκΫο 4, 5, 8, 11 θαη 12 ηνπ εληχπνπ
πξνζθνξΪο ζα ππνινγηζζεέ ν κΫζνο φξνο ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ ηεο θΪζε γξακκάο, ρσξέο
σζηφζν ε πξνζθεξφκελε ηηκά γηα θΪζε εξγαζέα λα μεπεξλΪ ηελ ηηκά αλαθνξΪο ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο.

26

18PROC003262061 2018-06-14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1 θαη ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
- Κσδηθόο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [6200]
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: [Γεκνηηθό Καηάζηεκα, Γηαιόο Αθηή Κακπάλε, Μύθνλνο, 84600]
- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Δπαγγειία Υαηδελάθε]
- Σειέθσλν: [2289028557, 2289022541]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [mayor@mykonos.gr]
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη):
[www.mykonos.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ζρεηηθνύ CPV): [ΑΜΟΗΒΔ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΖΜΑΝΖ, ΖΛ.
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ,ΑΠΟΠΑΡΑΗΣΩΖ, ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΔΗΡΩΖ ΑΓΔΠΟΣΩΝ
ΕΩΩΝ, 85200000-1(θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)]
- Κσδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ: […]
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο]
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [ ]
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ
ππάξρεη): [……]
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,
αλαθέξεηε
άιινλ
εζληθό
αξηζκό
ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:
2
Αξκόδηνο ή αξκόδηνη :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε
δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη):

Απάληεζε:

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο
θαη᾽ απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ
20: ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη
πξνζηαηεπόκελν
εξγαζηήξην,
4
«θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη
ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην
πξνγξακκάησλ
πξνζηαηεπόκελεο
απαζρόιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν
πνζνζηό
ησλ
εξγαδνκέλσλ
κε
αλαπεξία
ή
κεηνλεθηνύλησλ
εξγαδνκέλσλ;
Δθόζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε
πνηα
θαηεγνξία
ή
θαηεγνξίεο
εξγαδνκέλσλ
κε
αλαπεξία
ή
κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ
νη απαζρνινύκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξών
εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ
ή
δηαζέηεη
ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη
εζληθνύ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);

Απάληεζε:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ
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Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β
θαη, όπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ
ηνπ παξόληνο κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε
πεξίπησζε
ζπκπιεξώζηε
θαη
ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ
θαηαιόγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ
ζρεηηθό
αξηζκό
εγγξαθήο
ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα
νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε
πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν5:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε
θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα
επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο
IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά
πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
πιεξσκήο
εηζθνξώλ
θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη
απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο
ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

Απάληεζε:
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε [] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζία
ζύλαςεο
δεκόζηαο
ζύκβαζεο από θνηλνύ κε άιινπο6;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο,
ππεύζπλνο
γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β)
Πξνζδηνξίζηε
ηνπο
άιινπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
δεκόζηαο ζύκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο
ή
θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα
Καηά
πεξίπησζε,
αλαθνξά
ηνπ
ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο επηζπκεί λα
ππνβάιεη πξνζθνξά.

α) [……]

β) [……]
γ) [……]

Απάληεζε:
[ ]
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπώλπκν
[……]
ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη [……]
ηνλ ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή [……]
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό
…):
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ7
Σηήξημε:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο []Ναη []Όρη
ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη
θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V
θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα
κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε
έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο
λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ,
ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα []Ναη []Όρη
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
ζύκβαζεο ζε ηξίηνπο ππό κνξθή Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
ππεξγνιαβίαο;
πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηό ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα
αλαιάβνπλ:
[…]
Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο
νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο
ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο
ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη
ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο8
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:
9
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ·
2. δσξνδνθία

10,11

·

12

3. απάηε ·
4. ηξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα
δξαζηεξηόηεηεο ·

ή

εγθιήκαηα

ζπλδεόκελα

κε

ηξνκνθξαηηθέο

13

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο

ηξνκνθξαηίαο14·
15

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ .

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο Απάληεζε:
θαηαδίθεο:
Τπάξρεη
ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή [] Ναη [] Όρη
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ16
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ,
δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ
ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ
από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ
από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ
νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ηζρύεη;
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]17
18
Δάλ λαη, αλαθέξεηε :
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο α) Ζκεξνκελία:[ ],
απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ζεκείν-(-α): [ ],
ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ιόγνο(-νη):[ ]
ηνπο ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) [……]
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ
θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ [……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]19
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ε
πεξίπησζε
θαηαδηθαζηηθήο [] Ναη [] Όρη
απόθαζεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε
ζρεηηθνύ
ιόγνπ
απνθιεηζκνύ
(«απηνθάζαξζε»)20;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ [……]
ιήθζεθαλ21:
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
Πιεξσκή
θόξσλ
ή
εηζθνξώλ Απάληεζε:
θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη [] Ναη [] Όρη
εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο22,
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα ζηελ νπνία
είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Δάλ όρη αλαθέξεηε:
ΑΦΑΛΙΗ
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξόθεηηαη:
α)[……]·
α)[……]·
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό;
γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ β)[……]
β)[……]
ππνρξεώζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απόθαζεο;
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
- Ζ ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε -[] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
θαη δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο -[……]·
-[……]·
ή έθδνζεο απόθαζεο
ε
πεξίπησζε
θαηαδηθαζηηθήο -[……]·
-[……]·
απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
απνθιεηζκνύ:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνύλ
εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε
αλαθεξζνύλ
ιεπηνκεξείο
θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
πιεξνθνξίεο
[……]
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαηά
[……]
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ
ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε
δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;23
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
δηαηίζεηαη ησλ εγγξάθσλ): 24
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα,
ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ
ή
επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο [] Ναη [] Όρη
ζνβαξό
επαγγεικαηηθό
[.......................]
παξάπησκα25;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο [] Ναη [] Όρη
ζνβαξή
ή
επαλαιακβαλόκελε
πιεκκέιεηα26 θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο,
πξνεγνύκελεο
ζύκβαζεο
κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο
ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία
ηεο
πξνεγνύκελεο
ζύκβαζεο
,
απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο [….................]
θπξώζεηο;
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
πιεξνθνξίεο:
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
επηβεβαηώζεη όηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ
ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ
ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο
πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ή
λα
παξάζρεη
εμ
ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο
απνθάζεηο
πνπ
αθνξνύλ
ηνλ
απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ
αλάζεζε;
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα  ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο κέξνπο), ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:

Εθπιήξσζε
όισλ
ησλ Απάληεζε
απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα [] Ναη [] Όρη
επηινγήο;
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα
κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ
ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη27, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ28.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά
έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη..................
[πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην
κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ
πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη................. [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα
ηνπο ζθνπνύο η..................... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό,
αξηζκόο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
3 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.
Πολφ 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 ευρώ.
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 ευρώ.
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 εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ.
4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
7 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
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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.”
8 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.
9 Όπωσ 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).
10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
11 Όπωσ 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). Περιλαμβάνει 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 ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
12 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.
13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ 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.
14 Όπωσ ορίηεται 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) 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”.
15 Όπωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.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 )
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
20 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)
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21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
22 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).
23 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
24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
25 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
26 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
27 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
28 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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