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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ,
Μφκονοσ

Ρόλθ

Μφκονοσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

84600

1

Ωϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS2

EL422

Τθλζφωνο

2289360100

Ψαξ

2289022229

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

mayor@mykonos.gr
3

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ευαγγελία Ωατηθνάκθ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.mykonos.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 4ο Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
(ΟΤΑ).5
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.6
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Γενικϊν Δθμοςίων Υπθρεςιϊν.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι ο νόμοσ 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν
και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 7 :
Στοιχεία Επικοινωνίασ 8
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.9
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :
1
2
3

4

5

6

7
8
9

Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ του Δθμοςίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του
άρκρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια,
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ)
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα)
Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται: «Η πρόςβαςθ ςτα
ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..»
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γ)

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.mykonos.gr.
H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 μζςω
τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΣΘΣ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ10
Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ ζχει ενταχκεί ςτον Ρροχπολογιςμό του ζτουσ 2018, ανζρχεται ςτο
ποςό των 397.201,76 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%) και κα βαρφνει τον Κ.Α.15-7336.0008 ενϊ κα
βαρφνεται και ο οικείοσ ΚΑ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019. 11
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Λδίουσ Ρόρουσ του Διμου Μυκόνου.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων των
δφο Δθμοτικϊν Γθπζδων του Διμου Μυκόνου (Κόρφου και Άνω Μεράσ).
Θ προμικεια του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που κα τοποκετθκοφν ςε
διαμορφωμζνουσ χϊρουσ ζχουν ςκοπό τθν βελτίωςθ και τθν αναβάκμιςθ τουσ, τόςο από λειτουργικι, όςο
και από αιςκθτικι πλευρά.
Ο Διμοσ Μυκόνου με τθν μελζτθ αυτι αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ και ςτον εκςυγχρονιςμό των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν ςταδίων για να γίνουν λειτουργικά για τουσ πολίτεσ τα ακλθτικά
ςωματεία τουσ επιςκζπτεσ του Διμου Μυκόνου, κακϊσ και για ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. Θ παροφςα
προμικεια κα τα κακιςτά περιςςότερο λειτουργικά τόςο για τθ διεξαγωγι αγϊνων όςο και για τθν
κακθμερινι άκλθςθ και προπόνθςθ των ακλθτϊν.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : (CPV) : 37400000-2 (Ακλθτικά είδθ και εξοπλιςμόσ), 37415000-0 (Ακλθτικόσ
εξοπλιςμόσ), 44112200-0 (Επενδφςεισ δαπζδων), 34928400-2 (Αςτικόσ Εξοπλιςμόσ), 34928200-0
(Ρεριφράξεισ), 31600000-2 (Θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ),31520000-7 (Λαμπτιρεσ και φωτιςτικά
εξαρτιματα), 34991000-0 (Ψωτιςτικά ςϊματα υπαίκριων χϊρων), 92610000-0 (Υπθρεςίεσ λειτουργίασ
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων) .
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 397.201,76 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: € 320.324,00, ΨΡΑ : € 76.877,76)
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρείσ (3) μινεσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του οικονομικοφ αντικειμζνου.

10
11

Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Ψορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
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Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ12:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265)13, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,

-

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

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,14

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)15

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν16

-

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

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι

12

13
14
15

16

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ
άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου
379,
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προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»17, τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”,
-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,

-

του ν. 4555/2018 “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ
Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των
Ο.Τ.Α. Ρρόγραμμα «ΚΛΕΛΣΚΕΝΘΣ Λ» ”

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

-

Τθσ ΑΑΥ 346/2018, απόφαςθ Δθμάρχου με τθν οποία:
Εγκρίνει τθν πολυετι δαπάνθ και διακζτει πίςτωςθσ 1.000 ευρϊ ςτο ζτοσ 2018.

-

Τθν υπ. Αρικ. 134/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνει τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 32/2018 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου
και τουσ όρουσ διακιρυξθσ.

-

Τθν υπ. Αρικ. 16/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτικθκε το
Γνωμοδοτικό Πργανο ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων αξιολόγθςθσ προςφορϊν, κατακφρωςθσ
αποτελεςμάτων και εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων προμθκειϊν - υπθρεςιϊν με τθ διαδικαςία του
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, ζτουσ 2018.

-

Τθν υπ' αρικ. 32/2018 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου.

-

Το ΡΫΤΟΓΕΝΕΣ ΑΛΤΘΜΑ που καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ

17

Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)
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Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ
ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ
ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

Διαδικτυακι Ρφλθ
www.promitheus.gov.gr

07-12-2018

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ &
ΫΑ
ΕΝΑΞΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΨΟΫΝ

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ &
ΫΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΨΟΫΝ

07-12-2018

14-01-2019

άρα: 13:00

άρα: 13:00

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι προκεςμία τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ18

Ρροκιρυξθ21 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 29/11/2018
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 19
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 20.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.21: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : ……...
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 22 23 24, ςφμφωνα
με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ςτισ εφθμερίδεσ του τοπικοφ τφπου.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ).
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.mykonos.gr.
18
19

20
21
22

23

24

Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ϋςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν.
Άρκρο 36 του ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο
θ
άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007 / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1 Λανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
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Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ25
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

25

Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ26 είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.

θ με αρ. 2018/S 233-531939 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα27 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+28
το ςυμφωνθτικό
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά29

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr30.
Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ :
Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Σφπου), χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω.31

26

27

28
29

30

31

Ϋσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ,
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων,
υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν)
Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Συμπλθρϊνονται τυχόν άλλα ζγγραφα ςφμβαςθσ ι τεφχθ που θ Α.Α. κρίνει αναγκαία με ςκοπό να περιγράψει ι να
προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.
Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και
τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των
ενδιαφερομζνων.
Άρκρο 22 παρ. 1, ζκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ που απαιτοφν, άλλα μζςα επικοινωνίασ
πλθν των θλεκτρονικϊν για τθ διαδικαςία υποβολισ, να αναφζρουν ςτθ χωριςτι ζκκεςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 341
τουσ ςχετικοφσ λόγουσ. Εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αναφζρουν ςτθ χωριςτι ζκκεςθ τουσ λόγουσ
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Επίςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςε όλα τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου www.mykonos.gr απ’ όπου μποροφν να τα
προμθκεφονται δωρεάν.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 10 θμερολογιακζσ
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο
τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο32. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν33.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)34. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 35.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από

32

33
34

35

για τουσ οποίουσ κρίνεται απαραίτθτθ θ χριςθ άλλων μζςων επικοινωνίασ πλθν των θλεκτρονικϊν κατ’ εφαρμογι του
πζμπτου εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου»
Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 14)
Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
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πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.36
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα37.
2.1.5 Εγγυιςεισ38
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν39, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

36
37
38
39

Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.40
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι41 για τθν υποβολι προςφοράσ42.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.43
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ44
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ45, που
ανζρχεται ςτο ποςό των ζξι χιλιάδων τετρακοςίων ζξι ευρϊ και ςαράντα οκτϊ λεπτϊν (6.406,48 €) 46, ιτοι
ςε ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ το ΨΡΑ και θ οποία πρζπει να περιζχει με
ποινι αποκλειςμοφ όλα τα αναγκαία ςτοιχεία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016
(Αϋ 147).
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.

40

41
42

43
44
45

46

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ
Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016)
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΨΡΑ. (περ. α παρ. 1
άρκρου 72 ν. 4412/2016).
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201647.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, ι δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ48
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ49 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
47
48
49

Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:
α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ
ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα
ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαστική απόφαση”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου50.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ. 51
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ52.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 53

50

51
52

53

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
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2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται54 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201655,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ56,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
54

55

56

Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ.
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
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(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 57
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)58.
2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)59 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 60.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

57
58

59
60

Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΨΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
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Κριτιρια Επιλογισ61
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ62
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο 63
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια64
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ότι διακζτουν:
α) Μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων προθγοφμενων του ζτουσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ οικονομικϊν χριςεων (2015-2016-2017) τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο με το 100% του
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ (χωρίσ ΨΡΑ).
β) Βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ φψουσ τουλάχιςτον ίςο ι μεγαλφτερο με το 50% του ποςοφ του
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ (χωρίσ ΨΡΑ) , από αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι το ΤΜΕΔΕ.

2.2.6
61

62
63
64

65

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα65

Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα,
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ
ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΛΛ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι
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Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν:
α) τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ παρόμοιων με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, που εκτελζςκθκαν
τθν τελευταία τριετία (2015-2016-2017) που κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ που
να αφορά τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ποςοφ τουλάχιςτον
ίςου ι μεγαλφτερου των 100.000,00 € (κακ. αξίασ ςυμβάςεων) τα οποία κα αξιολογθκοφν από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ.
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ66
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν:
Ριςτοποιθτικά εν ιςχφ του προςφζροντα, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα
με το πρότυπο ISO 9001 για τθν «Διαχείριςθ ποιότθτασ», το πρότυπο ISO 14001 για τθν εφαρμογι
«Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ» και OHSAS 18001 «Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ
ςτθν εργαςία» ι ιςοδφναμα αυτϊν με πεδίο εφαρμογισ τθν προμικεια ακλθτικϊν ειδϊν και αςτικοφ
εξοπλιςμοφ.
Ριςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά και θ αντίςτοιχθ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια ςχετικά με τθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι επάρκεια (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ67. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
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Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο
78 του ν.4412/2016, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω
πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φoρείσ αυτοφσ με τθν ςυμπλιρωςθ ξεχωριςτοφ ΕΕΕΣ.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται
ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ κατά περίπτωςθ.
Θ παραπάνω παράγραφοσ αφορά ικανότθτεσ που βαςίηονται οι προςφζροντεσ ςε άλλουσ
φορείσ μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν για τθν εκτζλεςθ μζρουσ τθσ ςφμβαςθσ,
για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. Θ πϊλθςθ των υπό προμικεια
ειδϊν ςτον προςφζροντα εάν δε τα καταςκευάηει ο ίδιοσ, δε κεωρείται ςτιριξθ ςε άλλο
φορζα.

υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και
ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα''
(ΑΔΑ ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν.
4412/2016)
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
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Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΩΛΛ
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ68.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 69.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4
και 2.2.5 τθσ παροφςθσ κατά περίπτωςθ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα V το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ70 καταρτίηεται
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 171
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα72 ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.73
Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.74
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα75 (Ρροςωρινοφ Αναδόχου)
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
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Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.
Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται
οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.
Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Επιςημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί
να υφίςταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςύνολο των φυςικών προςώπων που αναφέρονται ςτα
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
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υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201676.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)77.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.478.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν79.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςωρινοί
ανάδοχοι προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά80:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
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Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και
ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ
τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.281 και 2.2.3.482 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων83.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν84, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
81
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Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ.
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 85.και
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.86
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν ι ιςοδφναμα ζγγραφα κατά τισ τρείσ (3) προθγοφμενεσ του ζτουσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ (2015-2016-2017) ι εφόςον δεν υποχρεοφται ςε
κατάρτιςθ ιςολογιςμοφ αντίγραφα οικονομικϊν καταςτάςεων ι φορολογικϊν δθλϊςεων.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.87 ανάλογα με τθ νομικι μορφι τθσ εταιρίασ.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
85
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Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

Σελίδα 23

18PROC004128717 2018-12-05
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ88 που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.89

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ90
Κριτιριο ανάκεςθσ91 τθσ Σφμβαςθσ92 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:
Α) βάςει τιμισ93

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.

88
89

90

91

92

93

Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΨ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ94.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)» 95.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ96.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα97, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
94
95

96
97

Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ.
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016)
Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017
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ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ98.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν, επί ποινι αποκλειςμοφ99:
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα V).
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
β) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
γ) Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι
ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των διατάξεων που αναφζρονται ςε αυτι και ότι τουσ
αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.

98

99

Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016

Σελίδα 26

18PROC004128717 2018-12-05
δ) Ταυτότθτα για φυςικά πρόςωπα και τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν,
αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του
διαγωνιηομζνου).
 Ζγγραφα, προκειμζνου να προκφπτει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν
και τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ όπωσ το ΨΕΚ ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ
του με βεβαίωςθ ΓΕΜΘ (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι ΑΕ και ΕΡΕ), αντίγραφο ι απόςπαςμα
του καταςτατικοφ του διαγωνιηομζνου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του με βεβαίωςθ ΓΕΜΘ
(για ΟΕ και ΕΕ).


Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν τα μζλθ του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόςωπα
που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ τθν Ε.Ε. και τα ζγγραφα τθσ
νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό, αναλόγωσ με τθ νομικι
μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.



Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ εκπροςωποφνται από μζλοσ του διοικθτικοφ τουσ ςυμβουλίου ι
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ
εκπροςωποφνται από το διαχειριςτι τουσ ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο.



Ρροκειμζνου για Ενϊςεισ, εάν οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό
τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ
εξουςιοδότθςθ.



Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά τθσ υποπεριπτ. (δ), για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ.

ε) Βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, από αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι το ΤΜΕΔΕ ποςοφ τουλάχιςτον ίςο
ι μεγαλφτερο με το 50% του ποςοφ του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ (χωρίσ ΨΡΑ), ζκδοςθσ
τουλάχιςτον του τελευταίου μινα πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ.
ςτ) Ο προςφζροντασ κα φροντίςει με δικα του ζξοδα, να ενθμερωκεί για τα τοπικά χαρακτθριςτικά και
δεδομζνα τα οποία ςχετίηονται με τθν μεταφορά, εγκατάςταςθ και λειτουργία των υπό προμικεια ειδϊν.
Για αυτό, επί ποινι αποκλειςμοφ, οι διαγωνιηόμενοι ι εκπρόςωποι τουσ, κα πρζπει να επιςκεφτοφν τον
χϊρο των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που κα πραγματοποιθκεί θ προμικεια για τθν ςυντιρθςθ αυτϊν,
προςκομίηοντασ τθ ςχετικι βεβαίωςθ από το Διμο υπογεγραμμζνθ από τον αρμόδιο υπάλλθλο, ςτο
φάκελο τθσ προςφοράσ του.
η) Αντίγραφο Δελτίο αποςτολισ των κατατεκειμζνων δειγμάτων προσ το Διμο Μυκόνου , για τα είδθ
όπωσ ηθτοφνται ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ υπ.αρικμ. 32/2018 μελζτθσ, κακϊσ και αρ. Ρρωτοκόλλου
κατάκεςθσ αυτϊν ςτον φορζα ι αποδεικτικό κατάκεςθσ ταχυδρομείου, ςε περίπτωςθ που
αποςτάλκθκαν ταχυδρομικά.
2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει επί ποινι αποκλειςμοφ, όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των
οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ,
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα100 101.
Συγκεκριμζνα κάκε διαγωνιηόμενοσ κα υποβάλει ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ του υποχρεωτικά,
με ποινι αποκλειςμοφ τα παρακάτω ςτοιχεία, εκτόσ εάν ηθτοφνται ωσ επικυμθτά:
100
101

Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
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1. Λεπτομερι Τεχνικι Ρεριγραφι των υπο προμικεια ειδϊν ςτθν Ελλθνικι.
2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), ςτθν οποία κα δθλϊνει τθν
πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ υπό
ανάκεςθ ςφμβαςθσ όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν υπ’αρίκμ. 32/2018 μελζτθ. H τεχνικι προςφορά κα
πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτισ “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” που ςυνοδεφει τθν παροφςα Διακιρυξθ,
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), ςτθν οποία κα δθλϊνει, ότι
ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ κακϊσ και ότι ο τόποσ και ο
χρόνοσ παράδοςθσ των προςφερόμενων ειδϊν ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ κα είναι
ςφμφωνοσ με τα οριηόμενα ςτα παραρτιματα τθσ διακιρυξθσ.
4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι διαγωνιηόμενοι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν κατάλογο παρόμοιων με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προμθκειϊν που
εκτελζςκθκαν τθν τελευταία τριετία (2015-2016-2017) που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον μία (1)
ςφμβαςθ που να αφορά τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων ποςοφ τουλάχιςτον ίςου ι μεγαλφτερου των 100.000,00 € (κακ. αξίασ
ςυμβάςεων) τα οποία κα αξιολογθκοφν από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ.
Ο κατάλογοσ κα ςυνοδεφεται από τισ ςυμβάςεισ ι από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά καλισ
εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλα παραλαβισ, εάν ο φορζασ είναι Δθμόςια Αρχι και επίςθμα παραςτατικά
ζγγραφα πϊλθςθσ (τιμολόγια) εάν ο φορζασ είναι ιδιωτικόσ.
5. Ριςτοποιθτικά εν ιςχφ του προςφζροντα, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για τθν «Διαχείριςθ ποιότθτασ», το πρότυπο ISO 14001 για
τθν εφαρμογι «Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ» και OHSAS 18001 «Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ
υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία» ι ιςοδφναμα αυτϊν με πεδίο εφαρμογισ τθν προμικεια
ακλθτικϊν ειδϊν και αςτικοφ εξοπλιςμοφ.
6. Για το προσ προμικεια είδοσ του άρκρου 2 του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπ’
αρικμ.32/2018 μελζτθσ, κα υποβλθκεί πιςτοποιθτικό ISO 9001 για τθν «Διαχείριςθ ποιότθτασ» ι
άλλο ιςοδφναμο τθσ εταιρείασ καταςκευισ ι του ζμπορου/αντιπροςϊπου με πεδίο πιςτοποίθςθσ
τθν εμπορία ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ.
7. Για τα υλικά (χρϊμα βαφισ και αςτάρι) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
των άρκρων 22 και 31 του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρικμ.32/2018 μελζτθσ, κα
υποβλθκοφν πιςτοποιθτικό ISO 9001 για τθν «Διαχείριςθ ποιότθτασ» και ISO 14001 για τθν
εφαρμογι «Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ» ι άλλα ιςοδφναμα τθσ εταιρείασ παραγωγισ των
υλικϊν με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν παραγωγι χρωμάτων και βερνικιϊν.
8. Για τα προσ προμικεια είδθ των άρκρων 32 και 33 του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπ’
αρικμ.32/2018 μελζτθσ, κα υποβλθκοφν:
α) Ριςτοποιθτικό ISO 9001 για τθν «Διαχείριςθ ποιότθτασ», πιςτοποιθτικό ISO 14001 για τθν
εφαρμογι «Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ» και πιςτοποιθτικό OHSAS 18001 «Συςτιματα
διαχείριςθσ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία» ι άλλα ιςοδφναμα τθσ εταιρείασ
καταςκευισ με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν επεξεργαςία και μεταποίθςθ προϊόντων ξφλου.
β) Ριςτοποιθτικό Αειφορικισ Δαςικισ Διαχείριςθσ κατά το αντίςτοιχο πρότυπο FSC Chain of
Custody ι ιςοδφναμο του, τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ του εξοπλιςμοφ αναψυχισ εξωτερικοφ
χϊρου (αςτικοφ εξοπλιςμοφ).
9. Για το προσ προμικεια είδοσ του άρκρου 40 του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπ’
αρικμ.32/2018 μελζτθσ, κα υποβλθκεί πιςτοποιθτικό ISO 9001 για τθν «Διαχείριςθ ποιότθτασ» ι
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ιςοδφναμο τθσ εταιρείασ καταςκευισ ι του ζμπορου/αντιπροςϊπου με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν
καταςκευι και εμπορία εξοπλιςμοφ γθπζδων.
10. Οποιοδιποτε άλλο τεχνικό ςτοιχείο ι πιςτοποιθτικό απαιτείται επι ποινι αποκλειςμοφ, από τθν
υπ’ αρικμ.32/2018 μελζτθ.
11. Ο προςφζρων κα πρζπει να κατακζςει ςφμφωνα με τθ παρ. 3 του άρκρου 214 του ν. 4412/2016,
δείγματα των προςφερόμενων ειδϊν όπωσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ υπ’αρικμ.
32/2018 μελζτθσ, ζωσ μια θμζρα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία του διαγωνιςμοφ, αφοφ
αρχικά πρωτοκολλθκοφν.
Πλα τα δείγματα κα είναι τοποκετθμζνα ςε ξεχωριςτι κλειςτι ςυςκευαςία με τον τίτλο
«ΔΕΛΓΜΑΤΑ ΤΕΩΝΛΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ» με τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, δθλαδι τον τίτλο τθσ
προμικειασ, τον αρικμό τθσ Διακιρυξθσ, τον πλιρθ τίτλο του φορζα που διενεργεί τθν
προμικεια, και τα ςτοιχεία του αποςτολζα.
Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τα παραπάνω τθσ παροφςασ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν102.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται κατωτζρω :
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 103
Στο θλεκτρονικό ςφςτθμα κα αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά και ο προςφζρων κα
επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει
ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ104) ςε μορφι pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ105.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ106.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ, όπωσ ιςχφει.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ

102
103

104
105
106

Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016
Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.
ανκρωποϊρεσ κ.α.
Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ.
Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016
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τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι107
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν108
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν109
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,110
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

107
108
109
110

Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν111
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
θ οποία κα γίνει τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και
ϊρα 10:00 πμ



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου112.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.

111

112

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16)
Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να
ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι113 προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ114.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων115 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

113
114
115

μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ
Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
ιτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ.
εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου116 - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ,είκοςι (20) θμερϊν [1] από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ[2] και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του117.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
116
117

Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3
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διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα, με τθ προθγοφμενθ αποδοχι από τον
προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .118
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ119 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

118
119

Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ120 θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ121.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά122 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν123
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ124.

120
121
122

123

124

Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”.
Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ125.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά126.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

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

125

126

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν.
4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

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

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

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

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.127. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
127

Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
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γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/128 129

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ130

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

128

129

130

Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν παραλαβι των υλικϊν
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται και τμθματικά με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016131, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016132
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)133 .
δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ134 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παροφςα.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων:
131
132

133

134

Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
Άρκρο 203 του ν. 4412/2016
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ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο135 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων136

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016137 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

135
136
137

Άρκρο 207 του ν. 4412/2016
Άρκρο 205 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017

Σελίδα 40

18PROC004128717 2018-12-05
6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τθν προμικεια κατόπιν εντολισ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν ειδοποίθςθ του ςε τόπο και χρόνο που κα
υποδεικνφονται από τθν Υπεφκυνθ για τθν διαχείριςθ τθσ Σφμβαςθσ Υπθρεςία.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16138 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
138

Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”
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εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.139

6.3

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

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

6.4

Δείγματα

Ο προςφζρων κα πρζπει να κατακζςει επί ποινι αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν.
4412/2016, δείγματα των προςφερόμενων ειδϊν όπωσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ υπ’αρικμ.
32/2018 μελζτθσ, ζωσ μια θμζρα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία του διαγωνιςμοφ, αφοφ αρχικά
πρωτοκολλθκοφν.
Πλα τα δείγματα κα είναι τοποκετθμζνα ςε ξεχωριςτι κλειςτι ςυςκευαςία με τον τίτλο «ΔΕΛΓΜΑΤΑ
ΤΕΩΝΛΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ» με τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, δθλαδι τον τίτλο τθσ προμικειασ, τον αρικμό
τθσ Διακιρυξθσ, τον πλιρθ τίτλο του φορζα που διενεργεί τθν προμικεια, και τα ςτοιχεία του
αποςτολζα.

139

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764),
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
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Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, τίκενται υπόψθ του αρμόδιου οργάνου και τα ςχετικά δείγματα τθσ
παροφςθσ.
Θ επιςτροφι των δειγμάτων γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 του άρκρου 214 του ν.4412/2016.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 214 του ν .4412/2016.

6.5

Αναπροςαρμογι τιμισ140

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ.

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ

140

Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν προμικεια θ προμικεια υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
των δφο Δθμοτικϊν Γθπζδων του Διμου Μυκόνου (Κόρφου και Άνω Μεράσ).
Θ προμικεια του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που κα τοποκετθκοφν ςε
διαμορφωμζνουσ χϊρουσ ζχουν ςκοπό τθν βελτίωςθ και τθν αναβάκμιςθ τουσ, τόςο από λειτουργικι, όςο
και από αιςκθτικι πλευρά.
Ο Διμοσ Μυκόνου με τθν μελζτθ αυτι αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ και ςτον εκςυγχρονιςμό των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν ςταδίων για να γίνουν λειτουργικά για τουσ πολίτεσ τα ακλθτικά
ςωματεία τουσ επιςκζπτεσ του Διμου Μυκόνου, κακϊσ και για ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. Θ παροφςα
προμικεια κα τα κακιςτά περιςςότερο λειτουργικά τόςο για τθ διεξαγωγι αγϊνων όςο και για τθν
κακθμερινι άκλθςθ και προπόνθςθ των ακλθτϊν.
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Ωρόνοι παράδοςθσ
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και θ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ είναι τρείσ (3) μινεσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου.
ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ωρθματοδότθςθ από Λδίουσ Ρόρουσ του Διμου Μυκόνου.
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ 397.201,76 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ
χωρίσ ΨΡΑ: € 320.324,00, ΨΡΑ : € 76.877,76)
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ / Συγγραφι Υποχρεϊςεων
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςόν των ανζρχεται ςτο ποςό των
397.201,76 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ. Θ προμικεια κα καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ του
Διμου. Θ προμικεια ζχει ενταχκεί ςτον Ρροχπολογιςμό του ζτουσ 2018, και κα βαρφνει τον Κ.Α.157336.0008 ενϊ κα βαρφνεται και ο οικείοσ ΚΑ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 με το
αντίςτοιχο ποςό όπωσ αναφζρεται παρακάτω :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

ΡΟΣΟ-

ΤΙΜΗ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΕΜ

1

1.000,00

1.000,00

2 Κάκιςμα γθπζδου

ΤΕΜ

1300

12,00

15.600,00

Εςτία ποδοςφαίρου
αλουμινίου, μεταφερόμενθ,
3 προπόνθςθσ, διαςτάςεων 5,00
Ω 2,00m με δίχτυ τθσ εςτίασ
πάχουσ 4,5mm

ΤΕΜ

2

650,00

1.300,00

Εςτία ποδοςφαίρου
αλουμινίου, προπόνθςθσ,
4
διαςτάςεων 3,00 Ω 2,00 m με
δίχτυ τθσ εςτίασ πάχουσ 4,5mm

ΤΕΜ

2

500,00

1000,00

ΤΕΜ

2

50,00

100,00

μ

200

120,00

24.000,00

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ
1

5

Ράγκοσ αναπλθρωματικϊν 4
κζςεων με ςκζπαςτρο

Εςτία εκμάκθςθσ – ακαδθμίασ
1,60 Ω 1,15 m Ω60εκ

6 Ρερίφραξθ

ΚΟΣΤΟΣ

7

Ρροζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 5,40m και φψουσ 0,50m

ΤΕΜ

1

3.300,00

3.300,00

8

Ρροζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 3,90m και φψουσ 0,95m

ΤΕΜ

1

2.600,00

2.600,00

9

Ρροζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 2,00m και φψουσ 0,75m

ΤΕΜ

1

1.600,00

1.600,00

10

Ρροζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 1,90m και φψουσ 0,50m

ΤΕΜ

1

1.500,00

1.500,00

11 Ρροβολζασ led 1000 watt

ΤΕΜ

45

1.800,00

81.000,00

12 Ρροβολζασ 2000 watt

TEM

14

500,00

7.000,00

Θλεκτρονικόσ πίνακασ αλλαγϊν
Διπλισ όψθσ

TEM

4

800,00

3.200,00

Ρρομικεια φωτιςτικοφ απλίκα
τοίχου μπροφτηινθ κατάλλθλθ
14
για εξωτερικοφσ χϊρουσ (τφπου
χελϊνα)

TEM

50

50,00

2.500,00

13
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15 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ

ΤΕΜ

2

2.800,00

5.600,00

16 Αιςκθτιρασ φωτιςμοφ

ΤΕΜ

1

120,00

120,00

17 Γενικόσ υποπίνακασ

ΤΕΜ

1

3.860,00

3.860,00

18 Στεγανόσ πίνακασ

ΤΕΜ

1

600,00

600,00

19 Γενικόσ πίνακασ

ΤΕΜ

1

2.000,00

2.000,00

ΤΕΜ

40

200,00

8.000,00

Μ

140

150,00

21.000,00

20

Αντικατάςταςθ προβολζων
1000 watt

21 Σφνδεςθ παροχισ με μετρθτι
22

Συντιρθςθ πυλϊνων φωτιςμοφ
γθπζδου Άνω Μεράσ

ΤΕΜ

6

2.600,00

15.600,00

23

Εργαςία επανατοποκζτθςθσ
υπόγειου καλωδίου

ΤΕΜ

1

3.600,00

3.600,00

ΤΕΜ

2

2.500,00

5.000,00

m2

200

15,00

3.000,00

24 Μεγαφωνικι γθπζδου
25 Δάπεδο αςφαλείασ πάχουσ 2εκ.
26

Συντιρθςθ θλεκτρικϊν πινάκων
πυλϊνων

ΤΕΜ

4

340,00

1.360,00

27

Γείωςθ προςταςίασ με ράβδουσ
γειϊςεων

ΤΕΜ

1

700,00

700,00

28

Δάπεδο αςφαλείασ καουτςοφκ
ςε ρολό 10mm

m2

220

10,00

2.200,00

ΤΕΜ

1

320,00

320,00

29 Συναρμολόγθςθ πίνακα
30

Εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ
απλίκα

ΤΕΜ

50

50,00

2.500,00

31

Συντιρθςθ πυλϊνων γθπζδου
Κόρφου

ΤΕΜ

4

15.000,00

60.000,00

32

Ρζργκολα μικουσ 19,50m και
πλάτουσ 3,60m

TEM

1

9.600,00

9.600,00

33

Ρζργκολασ μικουσ 8,00m και
πλάτουσ 2,40m

TEM

1

2.600,00

2.600,00

Ρρομικεια πάγκων
34 αποδυτθρίων των ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων

TEM

6

200,00

1.200,00

Ρρομικεια ςετ υδραυλικϊν
35 εξαρτθμάτων ντουηιζρασ
αποδυτθρίων

TEM

4

475,00

1.900,00

36

Ρρομικεια φωτιςτικϊν
ψευδοροφισ πάνελ led 18 watt

TEM

12

92,00

1.104,00

37

Ρρομικεια ανοιγόμενων
παρακφρων (τφπου φεγγιτϊν)

TEM

2

800,00

1.600,00

38 Ρρομικεια ανοιγόμενθσ πόρτασ

TEM

1

1.330,00

1.330,00

39 Ομαδοποίθςθ προβολζων κάκε

ΤΕΜ

4

300,00

1.200,00
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πυλϊνα
Τζρμα γθπζδου ποδοςφαίρου
αλουμινίου αγϊνων με
ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ διχτυοφ
40
ςτο ζδαφοσ, γαλβανιηζ
αντθρίδεσ και δίχτυ εςτίασ
δίχρωμο πάχουσ 6mm

ΗΕΥΓΟΣ

1

2.500,00

2.500,00

Ρίνακασ τακτικισ αλουμινίου
41 για ποδόςφαιρο διαςτάςεων
90x60

ΤΕΜ

4

65,00

260,00

Μπαςκζτα Ολυμπιακοφ τφπου
42 επαγγελματικι με ςτεφάνι,
δίχτυ και βάςθ πάκτωςθσ

ΤΕΜ

2

940,00

1.880,00

Μπαςκζτα κινθτι με ρόδεσ με
ρυκμιηόμενο φψοσ και ροδάκια

ΤΕΜ

2

400,00

800,00

Ρρομικεια
44 προκαταςκευαςμζνων κζςεων ερμαριϊν.

ΤΕΜ

14

500,00

7.000,00

Αντικατάςταςθ προβολζων
2000 watt

ΤΕΜ

14

250,00

3.500,00

μ

34

35,00

1.190,00

ΤΕΜ

6

250,00

1.500,00

43

45

Συντιρθςθ των υπαρχόντων
46 πάγκων των δφο γθπζδων
Ρυροςβεςτικι φωλιά inox
47 μεγάλθ πλιρθ με ςωλινα 1
¾’’(1 ¾ inches) δεμζνθ
Σφνολο

320.324,00€

ΦΡΑ 24%

76.877,76€

Σφνολο με ΦΡΑ

397.201,76€

ΣΘΜΕΛΫΣΘ: Οι παραπάνω ποςότθτεσ των ειδϊν είναι ενδεικτικζσ. Κα μποροφν να αυξομειωκοφν ανάλογα
με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ που κα χειριςτεί τα προσ προμικεια είδθ-υλικά, κατόπιν ςχετικοφ εγγράφου
τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. Οι τυχόν αλλαγζσ δεν κα υπερβαίνουν το ποςό τθσ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ που
αντιςτοιχεί ςτον Κ.Α. 15-7336.0008.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΑΘΟ 1ο – Αντικείμενο προμικειασ
Θ παροφςα γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθ ςυντιρθςθ, τθ βελτίωςθ και τον εκςυγχρονιςμό
των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Μυκόνου.
Εργοδότθσ κα ονομάηεται ο Διμοσ Μυκόνου.
Ανάδοχοσ δε ο αναδειχκείσ μειοδότθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω προμικειασ.
ΑΘΟ 2ο – Νομοκεςία
Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα :
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)
του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν141
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »142

141
142

Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του
ν. 4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75)
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τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.),143
τον Ν. 4555/2018 “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ
Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των
Ο.Τ.Α. Ρρόγραμμα «ΚΛΕΛΣΚΕΝΘΣ Λ» ”
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
-

Τθν ΑΑΥ 346/2018, απόφαςθ Δθμάρχου με τθν οποία:
Εγκρίνει τθν πολυετι δαπάνθ και διακζτει πίςτωςθσ 1.000 ευρϊ ςτο ζτοσ 2018.

-

Τθν υπ. Αρικ. 134/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνει τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 32/2018 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου
και τουσ όρουσ διακιρυξθσ.

-

Τθν υπ. Αρικ. 16/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτικθκε το
Γνωμοδοτικό Πργανο ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων αξιολόγθςθσ προςφορϊν, κατακφρωςθσ
αποτελεςμάτων και εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων προμθκειϊν - υπθρεςιϊν με τθ διαδικαςία του
ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, ζτουσ 2018.

-

Τθν υπ' αρικ. 32/2018 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου.

-

Το ΡΫΤΟΓΕΝΕΣ ΑΛΤΘΜΑ που καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ

18REQ004000505

ΑΘΟ 3ο – Συμβατικά ςτοιχεία.
Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α) Θ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ.
β) Θ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
γ) Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
δ) Θ Τεχνικι Ζκκεςθ.
ε) Το Τιμολόγιο προςφοράσ.
ςτ) Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ.
η) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.
ΑΘΟ 4ο – Τρόποσ εκτζλεςθσ προμικειασ
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό του ςυςτιματοσ
ΕΣΘΔΘΣ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει
τιμισ.
Το ζξοδα μεταφοράσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο και τα προσ προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςε χϊρο που
κα υποδείξει θ Επιτροπι παραλαβισ ι θ Υπθρεςία .
ΑΘΟ 5ο –Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ

143

Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν.
4412/2016 και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες
εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75
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Σφμφωνα με το ν.4412/2016 , θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ πραγματοποιείται, μετά από
γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι.
ΑΘΟ 6ο – Σφμβαςθ
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το
Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του για τθν
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ
προμικειασ.
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:
• Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.
• Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.
• Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.
• Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ.
ΑΘΟ 7ο – Ροιότθτα υλικϊν
Τα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντιςτοίχων τεχνικϊν
προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ.
ΑΘΟ 8ο – Συςκευαςία – Μεταφορά - Τοποκζτθςθ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, μεταφορά,
φορτοεκφόρτωςθ, τοποκζτθςθ και λειτουργία των προσ προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο προμθκευτισ
βαρφνεται για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του κατά τθν
τοποκζτθςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ.
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςυνοδευόμενα με όςα
προβλζπονται και απαιτοφνται από τθν διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά ςτοιχεία και με τθν
προςφορά.
Θ προςωρινι παραλαβι κα γίνει από τθν παραπάνω Ε.Ρ. ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ και
κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί εντόσ των πζντε (5) επόμενων θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
παράδοςθ των ειδϊν. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν
προμικεια, τθν αποκικθ παραλαβισ των μθχανθμάτων και τθν Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ ςχετικά με τθν
θμερομθνία που προτίκεται να προςκομίςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά τθν προςωρινι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και για διάςτθμα ςαράντα (40) το πολφ
εργαςίμων θμερϊν, λαμβάνει χϊρα θ περίοδοσ ποιοτικοφ ελζγχου του εξοπλιςμοφ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ
μπορεί να περιλαμβάνει τα εξισ:
• μακροςκοπικι εξζταςθ,
• πρακτικι δοκιμαςία.
Μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και εφόςον δεν ανακφψουν προβλιματα, γίνεται θ
οριςτικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν από τθν Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ με τθν ςφνταξθ και
υπογραφι του Οριςτικοφ Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ (ποιοτικισ και ποςοτικισ), το οποίο εγκρίνεται από το
αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ.
Εάν θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιθκεί από τθν Ε.Ρ. του ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ μζςα ςτον οριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο,
κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόςον παρζλκουν 30 θμζρεσ μετά
από ειδικι όχλθςθ του προμθκευτι και δεν διενεργθκεί θ ςχετικι παραλαβι εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ,
με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, εκδίδεται δε προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν αποκικθ του ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
αποδεικτικό προςκόμιςθσ.
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Σε περίπτωςθ που παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του οριςτικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ ςτον ΔΘΜΟ και δεν ζχει λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ για
τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια.
ΑΘΟ 9ο – Ρλθμμελισ καταςκευι
Εάν τα είδθ που κα προμθκευτεί ο Διμοσ δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηουν
ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ καταςκευαςτικζσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τα είδθ, εντόσ
τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν.
ΑΘΟ 10ο – Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ, πλθν του Ψ.Ρ.Α., ο οποίοσ βαρφνει τον Διμο. Επιπλζον, ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ποςό που ανζρχεται ςε 0,06% επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ, υπζρ
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων ςυμβάςεων.
ΑΘΟ 11ο - Ευκφνεσ και δαπάνεσ που βαρφνουν τον προμθκευτι
Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του προμθκευτι ι ςτον ίδιο ι ςε τρίτουσ που προκαλείται
κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν παράδοςθσ και εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ του
Διμου, βαρφνεται αποκλειςτικά ο προμθκευτισ.
Επίςθσ τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια των ειδϊν μζςα, τα υλικά και τα μθχανιματα για τθν
εναπόκεςι τουσ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ, κακϊσ και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό
προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ των παραπάνω ειδϊν βαρφνουν
αποκλειςτικά τον προμθκευτι.
ΑΘΟ 12ο – Συςκευαςία- Μεταφορά-Τοποκζτθςθ
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, μεταφορά,
φορτοεκφόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο προμθκευτισ βαρφνεται για κάκε ηθμιά που
πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του κατά τθν μεταφορά των υπό
προμικεια ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ.
ΑΘΟ 13ο – Ραραλαβι
Λ. Αρμόδιο όργανο
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ όπου ζχουν ςυςτακεί μετά από απόφαςθ
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. ( άρκρο 208 παρ.1 το υ Ν.4412/16 )
ΛΛ. Ραρουςία προμθκευτι
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. (άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)
ΛΛΛ. Ροιοτικόσ ζλεγχοσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται µε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ
παρακάτω τρόπουσ:
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ.
β) Με πρακτικι δοκιμαςία.(άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. (άρκρο 208 παρ.3 του
Ν.4412/16)
IV. Ρρωτόκολλο παραλαβισ/απόρριψθσ/μακροςκοπικοφ ελζγχου
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ,
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. (άρκρο 208 παρ.6 του Ν.44 12/16)
V. Δυνατότθτεσ Επιτροπισ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί:
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α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ,
γ) να απορρίψει το υλικό. (άρκρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί:
- τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια,
- τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και
- τθν επιτροπι παραλαβισ,
για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ
νωρίτερα. ( άρκρο 2 06 παρ.6 το υ Ν.44 12/16 )
Αποδεικτικό παράδοςθσ
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται:
- θ θμερομθνία προςκόμιςθσ,
- το υλικό,
- θ ποςότθτα και
- ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. (άρκρο 206 παρ. 7 το υ Ν.4412/16)
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ
επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν τελεία απόρριψθ των παραλαμβανομζνων ειδϊν ι τθν
αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν αυτϊν.
ΑΘΟ 14ο
Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Ν. 4412/2016.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΑΘΟ 1ο – Αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ.
Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων.
ΑΘΟ 2ο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων
ΑΘΟ 3ο – Συμβατικά ςτοιχεία.
Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων.
ΑΘΟ 4ο – Τρόποσ εκτελζςεωσ τθσ προμικειασ.
Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων.
ΑΘΟ 5ο – Σφμβαςθ – Ζναρξθ ιςχφοσ και διάρκεια Σφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το
Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του για τθν
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ
προμικειασ.
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:
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• Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.
• Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.
• Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.
• Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ.
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
είναι (3) τρείσ μινεσ.
ΑΘΟ 6ο – Ελαττϊματα, κακοτεχνίεσ.
Εάν κάποιο από τα υπό προμικεια προϊόντα δεν εκπλθρϊνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηει
ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να το αποκαταςτιςει ι να βελτιϊςει αυτζσ
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ υποδείξεισ του Διμου Μυκόνου.
ΑΘΟ 7ο – Φόροι, Τζλθ, Κρατιςεισ.
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ,
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ΑΘΟ 8ο – Επιςτροφι εγγυιςεων.
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
ΑΘΟ 9ο – Στακερότθτα τιμϊν.
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΘΟ 10ο –Χρόνοσ παραλαβισ
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα
ςτον κακοριηόμενο από τθν διακιρυξθ χρόνο (άρκρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16).
ΑΘΟ 11ο –Αυτοδίκαιθ παραλαβι
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, µε κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, µε βάςθ µόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε µε τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι (άρκρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16).
ΑΘΟ 12ο –Δθμοςίευςθ
Θ διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ όπου ςθματοδοτεί και τθν ζναρξθ τθσ δθμοςίευςθσ, θ
περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ
Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτον Τφπο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο .
Επίςθσ θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ, κα τοιχοκολλθκεί ςτο Δθμαρχιακό
Κατάςτθμα, με πρακτικό τοιχοκόλλθςθσ. Ρλιρεσ τεφχοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ μελζτθσ που τθ
ςυνοδεφουν κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτθν ιςτοςελίδα www. promitheus.gov.gr κακϊσ και ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου www.mykonos.gr όπου κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ
πρόςβαςθ ς’ αυτά.
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI – Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
Αναλυτικά οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ειδϊν που ηθτοφνται ςτον ενδεικτικό
προχπολογιςμό αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικμ. 32/2018 Μελζτθ.
Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
των Δθμοτικϊν Γθπζδων του Διμου Μυκόνου (Άνω Μεράσ και Κόρφου) θ τοποκζτθςθ των υλικϊν κα γίνει
ςτα ςθμεία που κα υποδείξει θ Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ προμικειασ ςε ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι
Υπθρεςία του Διμου Μυκόνου.

Άρκρο 1 – Ράγκοσ αναπλθρωματικϊν 4 κζςεων με ςκζπαςτρο
Ράγκοσ αναπλθρωματικϊν με ςκζπαςτρο, 4 κζςεων. Ο πάγκοσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από
μεταλλικό ςκελετό, ο οποίοσ πρζπει να ακολουκεί ενδεικτικά τα παρακάτω χαρακτθρίςτθκα:





Για τθν δθμιουργία τθσ βάςθσ κα πρζπει να υπάρχει κοιλοδοκόσ διαςτάςεων 100x40x3mm.
Μικοσ ςτεγάςτρου περίπου 2m.
Τα κακίςματα κα πρζπει να είναι από πλαςτικό με UV προςταςία κατά προτίμθςθ μπλε χρϊματοσ.
Για τθν δθμιουργία του ορκογωνίου πλαιςίου ςτιριξθσ των κακιςμάτων κα πρζπει να υπάρχει
κοιλοδοκόσ διαςτάςεων 40x40x3mm.
 Για τθν δθμιουργία του ςκεπάςτρου ςε ςχιμα καμπφλθσ με τελικό φψοσ 2m κα πρζπει να υπάρχει
κοιλοδοκόσ διαςτάςεων 50x25x3mm.
 Για το ςκζπαςτρο κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί χρθςιμοποιείται κυψελωτό πολυκαρμπονικό πάχουσ
6mm και ςτθν βάςθ κα πρζπει να τοποκετθκοφν ελαςτικά πατιματα.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Υπθρεςία.

Άρκρο 2 – Κάκιςμα γθπζδου
Κάκιςμα γθπζδου για εςωτερικζσ και εξωτερικζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. Το κάκιςμα πρζπει να είναι
πλαςτικό χωρίσ πλάτθ, καταςκευαςμζνο από πολυπροπυλζνιο, ανκεκτικό ςτθν πυρκαγιά κατθγορίασ 1,
φινίριςμα φωσ αντί-UV και κα πρζπει να ζχει διαςτάςεισ ενδεικτικά ςε cm 42 x 37 x 11 φψοσ κατά
προτίμθςθ μπλε χρϊματοσ.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι αποκλειςμοφ
πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο τθσ εταιρείασ καταςκευισ ι του ζμπορου/αντιπροςϊπου με πεδίο
πιςτοποίθςθσ τθν εμπορία ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια
είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Υπθρεςία κακϊσ και τοποκζτθςθσ.

Άρκρο 3 – Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου μεταφερόμενθ, προπόνθςθσ, διαςτάςεων 5,00 Χ 2,00m με
δίχτυ τθσ εςτίασ πάχουσ 4,5mm
Τζρμα ποδοςφαίρου αλουμινίου προπόνθςθσ διαςτάςεων 5,00x2,00 m λευκοφ χρϊματοσ. Τα τζρματα κα
πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από δοκοφσ διατομισ τουλάχιςτον Ψ80 και πάχουσ 2,5mm. Το δίχτυ του
κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από πολυαμίδιο πάχουσ 4,5 mm και το μάτι του διχτφου να είναι
εξάγωνο.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
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Άρκρο 4 – Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου, προπόνθςθσ, διαςτάςεων 3,00 Χ 2,00 m με δίχτυ τθσ εςτίασ
πάχουσ 4,5mm
Τζρμα ποδοςφαίρου αλουμινίου προπόνθςθσ διαςτάςεων 3,00x2,00 m λευκοφ χρϊματοσ. Τα τζρματα κα
πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από δοκό διατομισ Ψ80.. Το δίχτυ του κα πρζπει να είναι
καταςκευαςμζνο από πολυαμίδιο πάχουσ 4,5 mm και το μάτι του διχτφου να είναι εξάγωνο.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 5 – Εςτία εκμάκθςθσ – ακαδθμίασ 1,60 Χ 1,15 m Χ60εκ
Τζρμα ποδοςφαίρου προπόνθςθσ διαςτάςεων 1,60 Ω 1,15 m Ω60εκ. Τα τζρματα κα πρζπει να είναι
καταςκευαςμζνα από γαλβανιηζ ςωλινα διαμζτρου Ψ38. Το δίχτυ του κα πρζπει να είναι υψθλισ
αντοχισ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 6 – Ρερίφραξθ
Ρρομικεια γαλβανιςμζνου ςυρματοπλζγματοσ πάχουσ 2,70mm και φψουσ 2,50μ με οπι 55x55mm. Το
ςυρματόπλεγμα κα πρζπει να τοποκετθκεί με τρόπο που κα εξαςφαλίηει τθν ςτακερότθτά του. Σε
απόςταςθ ανά 2,00μ κα πρζπει να τοποκετθκεί κατακόρυφθ ςωλινα γαλβανιηζ τουλάχιςτον 2’’ (δφο
ιντςϊν) Ψ60 ΒΤ (πράςινθ ετικζτα) θ οποία κα πρζπει να είναι εν κερμϊ γαλβανιςμζνθ και φψουσ 2,5μ.
Κάκε κατακόρυφθ ςωλινα κα πρζπει να ςτερεϊνεται ςε τετράγωνθ μεταλλικι βάςθ (ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τισ επιτροπισ παραλαβισ) διαςτάςεων τουλάχιςτον 20x20εκ και πάχουσ τουλάχιςτον 5mm. Θ
μεταλλικι βάςθ κα ςτερεωκεί-βιδωκεί ςε υφιςτάμενθ βάςθ από ςκυρόδεμα με βίδεσ μεταλλικζσ –
χαλφβδινεσ τουλάχιςτον Μ12 και με τα κατάλλθλα βφςματα.
Θ ζνωςθ των ςωλινων με το ςυρματόπλεγμα κα πρζπει να γίνεται με ςφρμα ςτιριξθσ περίπου 3mm. Στθν
επάνω μεριά τθσ περίφραξθσ ςε φψοσ 2,5μ κα πρζπει να υπάρχει οριηόντια ςωλινα (κουπαςτι) με τον
ίδιο τφπου ςωλινα, δθλαδι ςωλινα γαλβανιηζ 2’’ (δφο ιντςϊν) Ψ60 ΒΤ. Οι οριηόντιεσ με τισ κάκετεσ
ςωλινεσ κα ςυνδζονται με γαλβανιςμζνεσ μοφφεσ ςφνδεςθσ μορφισ “T” ι διπλοφ “T” (ςτισ γωνίεσ τθσ
περίφραξθσ) ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί το κλείςιμο των ορκοςτατϊν ςτο πάνω άκρο τουσ για τθν
προςταςία από τα νερά τθσ βροχισ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν που απαιτοφνται, το
κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία
που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ.

Άρκρο 7 – Υλικά για πόρτα διαςτάςεων μικοσ 5,40m και φψουσ 0,50m
Ρρομικεια γαλβανιηζ κοιλοδοκϊν για τθν ανφψωςθ ςυρόμενθσ πόρτασ διαςτάςεων 5,40m μικοσ και
0,5m φψοσ με ςκοπό να επεκτακεί μζχρι το αντίςτοιχο φψοσ τθσ μάντρασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποξιλωςθ τθσ πόρτασ, θ καταςκευι και προςαρμογι τθσ
επζκταςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ από ειδικευμζνο τεχνίτθ, και θ
επανατοποκζτθςι τθσ ςτθν αρχικι τθσ κζςθσ. Θ τελικι μορφι τθσ πόρτασ κα υποδειχκεί από τθν επιτροπι
παραλαβισ, θ επζκταςθ κα ζχει το ίδιο μοτίβο με τθν ιδθ υπάρχουςα και κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε
να μθν δίνετε θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω αυτισ ςτον χϊρο του γθπζδου.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν των επεκτάςεων κακϊσ και όλων των απαραίτθτων
μθχανθμάτων για τθν αποξιλωςθ και τθν εργαςία τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ και βαφισ όλθσ τθσ πόρτασ ςε
χρϊμα επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, το κόςτοσ των εργαςιϊν κακϊσ και θ δαπάνθ του
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απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε
εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 8 – Υλικά για πόρτα διαςτάςεων μικοσ 3,90m και φψουσ 0,95m
Ρρομικεια γαλβανιηζ κοιλοδοκϊν για τθν ανφψωςθ πόρτασ διαςτάςεων 3,90m μικοσ και 0,95m φψοσ με
ςκοπό να επεκτακεί μζχρι το αντίςτοιχο φψοσ τθσ μάντρασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποξιλωςθ τθσ πόρτασ, θ καταςκευι και προςαρμογι τθσ
επζκταςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ από ειδικευμζνο τεχνίτθ, και θ
επανατοποκζτθςι τθσ ςτθν αρχικι τθσ κζςθσ. Θ τελικι μορφι τθσ πόρτασ κα υποδειχκεί από τθν επιτροπι
παραλαβισ, θ επζκταςθ κα ζχει το ίδιο μοτίβο με τθν ιδθ υπάρχουςα και κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε
να μθν δίνετε θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω αυτισ ςτον χϊρο του γθπζδου.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν των επεκτάςεων κακϊσ και όλων των απαραίτθτων
μθχανθμάτων για τθν αποξιλωςθ και τθν εργαςία τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ και βαφισ όλθσ τθσ πόρτασ ςε
χρϊμα επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, το κόςτοσ των εργαςιϊν κακϊσ και θ δαπάνθ του
απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε
εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 9 – Υλικά για πόρτα διαςτάςεων μικοσ 2,00m και φψουσ 0,75m
Ρρομικεια γαλβανιηζ κοιλοδοκϊν για τθν ανφψωςθ πόρτασ διαςτάςεων 2,00m μικοσ και 0,5m φψοσ με
ςκοπό να επεκτακεί μζχρι το αντίςτοιχο φψοσ τθσ μάντρασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποξιλωςθ τθσ πόρτασ, θ καταςκευι και προςαρμογι τθσ
επζκταςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ από ειδικευμζνο τεχνίτθ, και θ
επανατοποκζτθςι τθσ ςτθν αρχικι τθσ κζςθσ. Θ τελικι μορφι τθσ πόρτασ κα υποδειχκεί από τθν επιτροπι
παραλαβισ, θ επζκταςθ κα ζχει το ίδιο μοτίβο με τθν ιδθ υπάρχουςα και κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε
να μθν δίνετε θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω αυτισ ςτον χϊρο του γθπζδου.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν των επεκτάςεων κακϊσ και όλων των απαραίτθτων
μθχανθμάτων για τθν αποξιλωςθ και τθν εργαςία τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ και βαφισ όλθσ τθσ πόρτασ ςε
χρϊμα επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, το κόςτοσ των εργαςιϊν κακϊσ και θ δαπάνθ του
απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε
εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 10 – Υλικά για πόρτα διαςτάςεων μικοσ 1,90m και φψουσ 0,50m
Ρρομικεια γαλβανιηζ κοιλοδοκϊν για τθν ανφψωςθ πόρτασ διαςτάςεων 1,90m μικοσ και 0,5m φψοσ με
ςκοπό να επεκτακεί μζχρι το αντίςτοιχο φψοσ τθσ μάντρασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποξιλωςθ τθσ πόρτασ, θ καταςκευι και προςαρμογι τθσ
επζκταςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ από ειδικευμζνο τεχνίτθ, και θ
επανατοποκζτθςι τθσ ςτθν αρχικι τθσ κζςθσ. Θ τελικι μορφι τθσ πόρτασ κα υποδειχκεί από τθν επιτροπι
παραλαβισ, θ επζκταςθ κα ζχει το ίδιο μοτίβο με τθν ιδθ υπάρχουςα και κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε
να μθν δίνετε θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω αυτισ ςτον χϊρο του γθπζδου.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν των επεκτάςεων κακϊσ και όλων των απαραίτθτων
μθχανθμάτων για τθν αποξιλωςθ και τθν εργαςία τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ και βαφισ όλθσ τθσ πόρτασ ςε
χρϊμα επιλογισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, το κόςτοσ των εργαςιϊν κακϊσ και θ δαπάνθ του
απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε
εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
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Άρκρο 11 – Ρροβολζασ αλουμινίου led 1000 watt
Στο χϊρο του γθπζδου κα πρζπει να αντικαταςτακοφν οι προβολείσ των πυλϊνων φωτιςμοφ των
γθπζδων. οι προβολείσ αλουμινίου κα πρζπει να είναι ςτεγανοί, με ςφςτθμα ζναυςθσ.
Ο κάκε προβολζασ κα ζχει ζναν λαμπτιρα τφπου led, ιςχφοσ 1000 Watt και ζνταςθσ 220 Volt και κα
πρζπει να ζχει εγγφθςθ τουλάχιςτον για 3 ζτθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ των υλικϊν και
των μικροχλικϊν που ςυνοδεφουν το υπό προμικεια είδοσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ.

Άρκρο 12 – Ρροβολζασ 2000 watt
Στο χϊρο του γθπζδου κα πρζπει να αντικαταςτακοφν οι προβολείσ των πυλϊνων φωτιςμοφ των
γθπζδων. Οι προβολείσ κα πρζπει να είναι ςτεγανοί, με ςφςτθμα ζναυςθσ. Ο κάκε προβολζασ κα πρζπει
να ζχει ζναν λαμπτιρα τφπου HPI – T, ιςχφοσ 2000Watt, ςτεγανότθτασ Λ65, ζνταςθσ 220 Volt και εγγφθςθ
τουλάχιςτον για ζνα ζτοσ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ των υλικϊν και
των μικροχλικϊν που ςυνοδεφουν το υπό προμικεια είδοσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ.

Άρκρο 13 – Ηλεκτρικόσ πίνακασ αλλαγϊν διπλισ όψθσ.
Ρρομικεια Θλεκτρικόσ πίνακασ αλλαγϊν διπλισ όψθσ με ενδεικτικζσ διαςτάςεισ : 60x40x3εκ, για
εξωτερικι χριςθ, αδιάβροχοσ, απόςταςθ κζαςθσ τουλάχιςτον 100μ , με λαμπάκια led, με πράςινο χρϊμα
για νοφμερο ειςερχόμενου παίχτθ και κόκκινο χρϊμα για νοφμερο εξερχόμενου παίχτθ και φψοσ ψθφίων
περίπου 23 εκ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ του φορτιςτι και
των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν που ςυνοδεφουν το υπό προμικεια είδοσ και το κόςτοσ
φορτοεκφόρτωςθσ του ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 14– Ρρομικεια φωτιςτικοφ απλίκα τοίχου μπροφτηινθ κατάλλθλθ για εξωτερικοφσ χϊρουσ
(τφπου χελϊνα)
Ρρομικεια φωτιςτικοφ απλίκα μπροφτηινθ κατάλλθλθ για εξωτερικοφσ χϊρουσ (τφπου χελϊνα) με
λαμπτιρα led ιςχφοσ 12,5watt.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ των υλικϊν και
των μικροχλικϊν που ςυνοδεφουν το υπό προμικεια είδοσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του ςε
χϊρουσ που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 15 – Ρίνακασ αυτοματιςμοφ
Ρρομικεια πίνακα αυτοματιςμοφ για τον ζλεγχο τθσ ζναυςθσ των προβολζων με ςφςτθμα
χρονοκακυςτζρθςθσ για τθν αποφυγι ζναυςθσ όλων των προβολζων μαηί και αυτοματιςμοφ για τθν
κακθμερινι αυτόματθ ζναυςθσ οκτϊ προβολζων. Ο πίνακασ κα πρζπει να αποτελείται από:








ζναν ραγοδιακόπτθ τριπολικό 40Α,
μία αυτόματθ αςφάλεια τριπολικι 40Α,
ζνα ρελζ διαφυγισ 30mA 4x40Α,
ζξι ενδεικτικά led κόκκινου χρϊματοσ,
τρία ενδεικτικά led πράςινου χρϊματοσ,
δϊδεκα αυτόματεσ αςφάλειεσ 10Α,
δϊδεκα μπουτόν ράγασ απλισ πίεςθσ,
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 δϊδεκα ρελζ καςτανιάσ 1 ΟΝ επαφι,
 τζςςερα χρονικά ράγασ,
 ζνα χρονοδιακόπτθσ και
 ζνα ρελζ ιςχφοσ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ του θλεκτρικοφ πίνακα
αυτοματιςμοφ για τον ζλεγχο των προβολζων του γθπζδου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ
τθσ εργαςίασ τοποκζτθςισ τουσ.

Άρκρο 16 – Αιςκθτιρασ φωτιςμοφ
Ρρομικεια αιςκθτιρα φωτιςμοφ (μζρασ – νφχτασ) για τον ζλεγχο του περιμετρικοφ φωτιςμοφ τθσ
εξωτερικισ μάντρασ του γθπζδου. Ο αιςκθτιρασ κα πρζπει να ελζγχει τα φϊτα που βρίςκονται
τοποκετθμζνα περιμετρικά επάνω ςτθν μάντρα του γθπζδου.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ
τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται
για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςισ του.

Άρκρο 17 – Γενικόσ υποπίνακασ
Ρρομικεια γενικοφ υποπίνακα από γαλβάνιηε λαμαρίνα θλεκτροςτατικισ βαφισ με όλα τα υλικά που
χρίηουν για τθν ςωςτι ταξινόμθςθ του ρεφματοσ προσ όλουσ τουσ υποπίνακεσ και pillar από γαλβάνιηε
λαμαρίνα θλεκτροςτατικισ βαφισ. Ο πίνακασ αναλυτικά κα πρζπει να αποτελείται από ζναν αυτόματο
κερμομαγνθτικό διακόπτθ 250Α, τζςςερισ αυτόματουσ
κερμομαγνθτικοφσ διακόπτεσ 80Α, δφο
ραγοδιακόπτεσ τριπολικοφσ 40Α, δφο αυτόματεσ αςφάλειεσ τριπολικζσ 40Α, εννζα ενδεικτικά led
χρϊματοσ κόκκινο, ζξι αυτόματεσ αςφάλειεσ 10Α, ζξι αυτόματεσ αςφάλειεσ 16Α, ζναν χρονοδιακόπτθ, ζνα
ρελζ ιςχφοσ και ζνα ψθφιακό πολυόργανο ράγασ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ του θλεκτρικοφ
πίνακα, ο οποίοσ πρζπει να είναι από γαλβάνιηε λαμαρίνα βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι, τθν
τοποκζτθςθ μεταλλικοφ πίλλαρ το οποίο κα είναι από γαλβάνιηε λαμαρίνα βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι
βαφι (και μζςα ςτο πίλλαρ κα πρζπει να τοποκετθκεί ο πίνακασ).
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν που
απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ
τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και
των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςισ του.

Άρκρο 18 – Στεγανόσ πίνακασ
Ρρομικεια εξωτερικοφ ςτεγανοφ πίνακα για τθν ζνωςθ τθσ παλιάσ παροχισ με τθν νζα ϊςτε να επεκτακεί
μζχρι το ρολόι τθσ παροχισ ρεφματοσ. Ο πίνακασ κα πρζπει να αποτελείται από οκτϊ μονωτιρεσ (τφπου
βαρελάκια), τζςςερισ μπάρεσ χαλκοφ και οκτϊ ακροδζκτεσ διαμζτρου 120mm.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ πίνακα ο οποίοσ κα πρζπει να
είναι από γαλβάνιηε λαμαρίνα βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ
και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςισ του.
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Άρκρο 19 – Γενικόσ πίνακασ
Ρρομικεια γενικοφ πίνακα γθπζδου ο οποίοσ κα πρζπει να τοποκετθκεί μζςα ςτο δωμάτιο που
καταςκευάςτθκε για το ρολόι τθσ παροχισ ρεφματοσ. Ο πίνακασ αυτόσ κα πρζπει να δίνει ρεφμα ςτο
γιπεδο μπάςκετ, ςτο γιπεδο 5x5 και ςτον γενικό υποπίνακα. Ο πίνακασ κα πρζπει να αποτελείται από
ζναν αυτόματο κερμομαγνθτικό διακόπτθ 250Α, ζναν ραγοδιακόπτθσ τριπολικόσ 80Α, δφο ραγοδιακόπτεσ
τριπολικοφσ 40Α, δφο αυτόματεσ αςφάλειεσ τριπολικζσ 40Α, μία αυτόματθ αςφάλεια τριπολικι 63Α, εννζα
ενδεικτικά led χρϊματοσ κόκκινο, δεκαπζντε αυτόματεσ αςφάλειεσ 10Α, τριάντα ραγοδιακόπτεσ 40Α, και
πζντε αυτόματεσ αςφάλειεσ 16Α.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ και τθν ςφνδεςθ διμερι
θλεκτρικοφ πίνακα ο οποίοσ πρζπει να είναι από γαλβάνιηε λαμαρίνα βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ
και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. τοποκζτθςισ του.

Άρκρο 20 – Αντικατάςταςθ προβολζων led 1000 watt
Αντικατάςταςθ προβολζων led 1000 Watt. Από τουσ υπό προμικεια προβολείσ του Άρκρου 11 του
προχπολογιςμοφ, ζνα μζροσ εξ’ αυτϊν (κατόπιν υποδείξεων τθσ επιτροπισ παραλαβισ) κα τοποκετθκοφν
και κα ςυνδεκοφν εκ νζου ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ πυλϊνεσ. Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ
αποςφνδεςθ και θ αποξιλωςθ των παλαιϊν προβολζων από τουσ πυλϊνεσ, θ αποςφνδεςθ και θ
απομάκρυνςθ των παλαιϊν ςυςτθμάτων ζναυςθσ από τα πίλλαρ, θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των νζων
προβολζων κακϊσ και θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των καινοφργιων ςυςτθμάτων ζναυςθσ. Οι υπόλοιποι
προβολείσ, αν υπάρξουν, κα αποκθκευτοφν ςε χϊρο του γθπζδου που κα υποδείξει θ επιτροπι
παραλαβισ προσ μελλοντικι χριςθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ εργαςιϊν για τθν αποςφνδεςθ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ των
παλαιϊν ειδϊν κακϊσ, όλων των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ και ςφνδεςθσ των υπό αντικατάςταςθ ειδϊν, θ
δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ. Ο Διμοσ Μυκόνου δεν δεςμεφεται για τθν πλθρωμι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν
αντικατάςταςθ και των 40 προβολζων κακϊσ κα αλλαχτοφν όςοι εξ αυτϊν κρικεί απαραίτθτο κατά τθν
κρίςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ.

Άρκρο 21 – Σφνδεςθ παροχισ με μετρθτι
Ραροχι ρεφματοσ με προμικεια καλωδίου ΝΥΥ 3x120mm2x70mm2x70mm2 από το ςθμείο που φτάνει θ
παλιά παροχι προσ τον μετρθτι του ρεφματοσ, προμικεια του πίνακα κακϊσ και θ προμικεια και
τοποκζτθςθ εξωτερικισ πλαςτικισ ςωλινασ βαρζωσ τφπου.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν διάνοιξθ των χαντακιϊν, όπου και κα πρζπει
να τοποκετεί το πρϊτο (1ο) ςτρϊμα άμμου πάχουσ 10 cm και πάνω ςτο ςτρϊμα αυτό κα πρζπει να
τοποκετοφνται ειδικά για το ςκοπό αυτό ράουλα εκτφλιξθσ του καλωδίου, τθν εκτφλιξθ του καλωδίου από
το ςτροφείο και τθν αφαίρεςθ ράουλων εκτφλιξθσ (όπου το καλϊδιο κα πρζπει να τοποκετθκεί με
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν μόνιμθ κζςθ του, χειρϊνακτα, επάνω ςτον διαμορφωμζνο πυκμζνα τθσ τάφρου).
Το καλϊδιο κα πρζπει να καλφπτεται από ζνα δεφτερο (2ο) ςτρϊμα άμμου των 10 cm ιδίων ιδιοτιτων
όπωσ το πρϊτο (1ο) και ςτθ ςυνζχεια πάνω ςτο δεφτερο ςτρϊμα για λόγουσ μθχανικισ προςταςίασ του
καλωδίου, κα πρζπει να τοποκετθκοφν οι πλάκεσ επικάλυψθσ. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ
αποςφνδεςθσ του καλωδίου από τον πίνακα τθσ αφαλάτωςθσ, τθσ τοποκζτθςθ εξωτερικισ πλαςτικισ
ςωλινασ βαρζωσ τφπου μζςα ςτθν οποία κα πρζπει να περαςτεί το παλιό καλϊδιο ωσ το ςθμείο που κα
πρζπει να γίνει θ ζνωςθ με το καινοφργιο και οι εργαςίεσ εκςκαφισ και επανεπίχωςθσ ςκαμμάτων για τθν
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τοποκζτθςθ του καινοφργιου καλωδίου, θ τοποκζτθςθ του πίνακα για τθν ζνωςθ των δυο καλωδίων και
ςφνδεςθ αυτϊν.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ
και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 22 – Συντιρθςθ πυλϊνων φωτιςμοφ γθπζδου Άνω Μεράσ

Εργαςία ςυντιρθςθσ πυλϊνων φωτιςμοφ και πίλλαρ. Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν
περιλαμβάνουν:
Ο χρωματιςμόσ κα πρζπει να γίνει με αντιςκωριακό μεταλλικό βερνικόχρωμα με ςκλθρό γυαλιςτερό
αποτζλεςμα και υψθλι αντοχι ςτθ ςκουριά, τθν φυςικι φκορά, το νερό, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, το
παρακαλάςςιο περιβάλλον κ.α.
Το χρϊμα κα πρζπει να είναι υψθλισ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ με αποχρϊςεισ που να παραμζνουν
αναλλοίωτεσ, κατάλλθλο για ςυντιρθςθ μεταλλικϊν επιφανειϊν που εκτίκενται ςε καλάςςιο περιβάλλον.
Ρριν τον χρωματιςμό κα πρζπει να γίνει θ εργαςία τθσ αμμοβολισ, θ οποία ζχει ςαν ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των πυλϊνων κακϊσ ςυνιςτά μια διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ με
ταυτόχρονθ απομάκρυνςθ των προϊόντων οξείδωςθσ. Κα πρζπει να γίνει καλόσ κακαριςμόσ όλθσ τθσ
μεταλλικισ επιφάνειασ από ςκουριζσ και ζπειτα να γίνει θ εφαρμογι τθσ αμμοβολισ.
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ επιφανειϊν και αμμοβολισ κα πρζπει να εκτελεςτοφν από ζμπειρα και
εξειδικευμζνα ςυνεργεία.
Πςον αφορά το αςτάρι κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για γαλβανιςμζνο ςίδθρο και ειδικά για πυλϊνεσ ωσ
αντιδιαβρωτικό, υψθλοφ πάχουσ, ενδιάμεςο αςτάρι και ωσ φινίριςμα εποξειδικισ πολυαμιδικισ ρθτίνθσ με
χρωςτικι με βάςθ το οξείδιο του ςιδιρου, που περιζχει φωςφορικό ψευδάργυρο τροποποιθμζνο με
γζμιςμα, ελαςτικά αδρανι ςωματίδια. Κα πρζπει να εξαςφαλίηει αποτελεςματικι και μακροχρόνια
αντιδιαβρωτικι προςταςία, εφκολθ εφαρμογι και ςυντιρθςθ, γριγορθ δράςθ ξιρανςθσ, υψθλι χθμικι και
μθχανικι αντοχι, ιςχυρι αδιάβροχθ ιςχφ. Κα πρζπει να ζχει πυκνότθτα 1,60±0,05, ιξϊδεσ 150sec. ford 4,
ςτερεό περιεχόμενο κατ 'όγκο 56±2% και με αντοχι ςτθ κερμότθτα 120 oC ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Πςον αφορά το χρϊμα που κα περαςτεί εν ςυνεχεία αυτό κα πρζπει να είναι προϊόν βαςιςμζνο ςε ρθτίνεσ
πολυουρεκάνθσ με αδιάβροχθ χρωςτικι. Να εμφανίηει υψθλι και ςτακερι φωτεινότθτα, εξαιρετικι
αδιάβροχθ ικανότθτα και μθ κιτρινίηουςα δράςθ. Το προϊόν κα πρζπει να διακζτει ιςχυρι αντίςταςθ ςτθν
τριβι, εξαιρετικι χθμικι αντοχι ςε καφςιμα, ορυκτά και φυτικά ζλαια, να είναι εφκολο να κακαριςτεί και να
ςυντθρείται εφκολα.
Κα πρζπει να ζχει πυκνότθτα 1,30±0,05, ιξϊδεσ 120sec. ford 4, ςτερεό περιεχόμενο κατ 'όγκο 53±2% και με
αντοχι ςτθ κερμότθτα 95 oC ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Τόςο για το αςτάρι, όςο και για το χρϊμα βαφισ, ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά
του, επί ποινι αποκλειςμοφ, τεχνικό φυλλάδιο των υλικϊν που να διακρίνονται τα ανωτζρω ηθτοφμενα
χαρακτθριςτικά, κακϊσ και δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ που να ζχουν εκδοκεί από τθν εταιρεία
παραγωγισ. Επίςθσ τα υλικά κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα κατά ΕΝ 1441-2004 ι ιςοδφναμα, τα οποία
ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του, επί ποινι αποκλειςμοφ.
Κα πρζπει να γίνει προςεκτικόσ ζλεγχοσ με ευκφνθ του αναδόχου ςτο πάνω μζροσ (τελάρο τοποκζτθςθσ
προβολζων) του κάκε πυλϊνα προκειμζνου να ςυντθρθκοφν και να αντικαταςτακοφν τα τμιματα τα οποία
χριηουν αντικατάςταςθσ. Θ διαδικαςία αυτι κα προθγθκεί τθσ τοποκζτθςθσ των νζων προβολζων
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αςφαλισ τοποκζτθςι τουσ. Ο χρωματιςμόσ τουσ κα πρζπει να γίνει με
αντιςκωριακό μεταλλικό βερνικόχρωμα με ςκλθρό γυαλιςτερό αποτζλεςμα και υψθλι αντοχι ςτθ ςκουριά,
τθν φυςικι φκορά, το νερό, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, το παρακαλάςςιο περιβάλλον κ.α.
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Τα ςυνεργεία κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν οφείλουν :
Να ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και υγιεινισ, να διακζτουν και να χρθςιμοποιοφν μζςα
ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ), να διακζτουν όλο τον απαιτοφμενο για τθν εργαςία εξοπλιςμό και εργαλεία
όπωσ, αυτοφερόμενα ικριϊματα και ςκάλεσ, εξοπλιςμό μεταφοράσ υλικϊν, χάραξθσ ανάμειξθσ, κακαριςμοφ
και επίςτρωςθσ, χειροκίνθτα και μθχανοκίνθτα ςε άριςτθ λειτουργικά κατάςταςθ, να διατθροφν τον πιο
πάνω εξοπλιςμό κακαρό και ςε καλι κατάςταςθ και να αποκακιςτοφν τυχόν ελλείψεισ του χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να ςυμμορφϊνονται με τισ εντολζσ του επιβλζποντα, και να ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ
χριςθσ των υλικϊν.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το
κόςτοσ το εργαςιϊν, τα αυτοφερόμενα ικριϊματα που απαιτοφνται και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία
που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 23 – Εργαςία επανατοποκζτθςθσ υπόγειου καλωδίου
Επανατοποκζτθςθ υπογείου καλωδίου κεντρικισ παροχισ ρεφματοσ. Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να
γίνουν είναι θ αποςφνδεςθ του καλωδίου από τον γενικό πίνακα, θ εκςκαφι ςτο ςθμείο όπου περνά το
καλϊδιο (με μθχάνθμα ωσ ζνα βάκοσ, περίπου 20 cm πριν εμφανιςτεί ο ςωλινασ και το υπόλοιπο
χειρωνακτικά) ϊςτε να βγει από τθν παλιά κζςθ, θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ ςκαμμάτων βάκουσ 70 cm
περίπου και μικοσ 140 m ςτο νζο ςθμείο που κα περαςτεί το καλϊδιο, θ προςκικθ καλωδίου 20 m και
υπόγειασ διακλάδωςθσ «μοφφασ» χυτισ ρθτίνθσ και θ ςφνδεςθ του καλωδίου ςτον γενικό πίνακα.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν που απαιτοφνται, το
κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία
που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 24 – Μεγαφωνικι γθπζδου
Ρρομικεια θχείων για τθν μεγαφωνικι του γθπζδου και ςφνδεςθ καλωδίου με ενιςχυτι. Οι εργαςίεσ που
απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν προμικεια των θχείων κακϊσ και τθν εγκατάςταςθ του
καλωδίου και τθ ςφνδεςθ με τα θχεία για τθ ςωςτι μεγαφωνικι του γθπζδου, τισ αναμονζσ καλωδίων
ςτουσ τζςςερισ γωνιακοφσ πυλϊνεσ φωτιςμοφ για τθν τοποκζτθςθ των θχείων, τθν τοποκζτθςθ των
ςπιράλ, τθν τοποκζτθςθ των θχείων και τθν ςφνδεςθ με τον ενιςχυτι που υπάρχει ςτο γιπεδο τθσ Άνω
Μεράσ. Στο γιπεδο του Κόρφου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προμθκεφςει και τον ενιςχυτι.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν που απαιτοφνται, το
κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν, κάκε εργαςία που
απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον υλικό
απαιτθκεί (π.χ. καλϊδιο) για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και πλιρθ λειτουργία και των δφο
μεγαφωνικϊν ςυςτθμάτων.

Άρκρο 25 – Δάπεδο αςφαλείασ πάχουσ 2εκ
Δάπεδο αςφαλείασ 2εκ κατάλλθλο για χϊρουσ άκλθςθσ αποτελοφμενο από οδοντωτζσ πλάκεσ ςε μορφι
παηλ διαςτάςεων περίπου 100x100εκ. Οι πλάκεσ κα πρζπει να είναι αντιολιςκθτικζσ κατά προτίμθςθ
κόκκινου και μπλε χρϊματοσ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.
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Άρκρο 26 – Συντιρθςθ θλεκτρικϊν πινάκων πυλϊνων γθπζδου Κόρφου
Συντιρθςθ θλεκτρικϊν πινάκων πυλϊνων με προμικεια και εργαςία αντικατάςταςθσ ακροδεκτϊν
καλωδίων. Κα πρζπει να γίνει αποςυναρμολόγθςθ των χάλκινων μπαρϊν διανομισ ρεφματοσ,
κακάριςμα-γυάλιςμα για τθν οξείδωςθ που ζχουν υποςτεί και επανατοποκζτθςθ. Κα πρζπει να γίνει ςε
ςυνδυαςμό με αντικατάςταςθ όποιων καλωδίων αν ζχει υποςτεί αλλοίωςθ θ μόνωςθ τουσ και
αντικατάςταςθ μπαρϊν ουδετζρων και γειϊςεων.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ
και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των
εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 27 – Γείωςθ προςταςίασ με ράβδουσ γειϊςεων
Καταςκευι γείωςθσ προςταςίασ με προμικεια τριϊν ράβδων γειϊςεωσ με χαλκό πάχουσ 70mm2, δίπλα
ςτο ςθμείο που κα τοποκετθκεί θ παροχι ρεφματοσ κατόπιν υποδείξεωσ τθσ επιτροπισ παραλαβισ,
κακϊσ και προμικεια τριϊν ακροδεκτϊν για τθν ςφνδεςθ του αγωγοφ.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν τοποκζτθςθ 30m χάλκινου αγωγοφ 70 mm2
διατομισ και τθν τοποκζτθςθ των τριϊν ακροδεκτϊν για τθν ςφνδεςθ του χάλκινου αγωγοφ με τισ
ράβδουσ γείωςθσ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται για
τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και
το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων
που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 28 – Δάπεδο αςφαλείασ καουτςοφκ ςε ρολό 10mm
Δάπεδο αςφαλείασ από καουτςοφκ ςε ρολό κατάλλθλο για χϊρουσ άκλθςθσ με πιςτοποιθτικό VDI 2700
και DIN EN ISO 1798 ι ιςοδφναμα.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 29 – Συναρμολόγθςθ πίνακα
Συναρμολόγθςθ του πίνακα του κυλικείου από τθν αρχι για τθν ςωςτι ιςοκατανομι του ρεφματοσ και
ςτισ τρεισ φάςεισ και προμικεια νζων εςωτερικϊν καλωδίων του πίνακα.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν αποςφνδεςθ όλων των καλωδίων του πίνακα
και των γραμμϊν του κυλικείου, τθν τοποκζτθςθ και τθν ςφνδεςθ νζων εςωτερικϊν καλωδίων του πίνακα
και τθν ςφνδεςθ των γραμμϊν που υφίςτανται ςτο κυλικείο.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των μικροχλικϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ
τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το
εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ.
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Άρκρο 30 – Εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ απλίκα
Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ περιμετρικά ςτο εξωτερικό τμιμα του τοίχου περίφραξθσ του γθπζδου Κόρφου με
τθν προμικεια 800m εξωτερικϊν ςωλινων τφπου κουβίδθ Ψ16 και Ψ20 κακϊσ και τοποκζτθςθ καλωδίων
τφπου ΝΥΥ διαςτάςεων 3x1,5 mm2, 5x2,5 mm2 ςυνολικοφ μικουσ περίπου 800m.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν περιλαμβάνουν τθν αποξιλωςθ παλιϊν ςωλινων και καλωδίων,
τθν τοποκζτθςθ περίπου 800m εξωτερικϊν ςωλινων τφπου κουβίδθ Ψ16 και Ψ20 μαηί με όλα τα
απαραίτθτα παρελκόμενα για τθν διζλευςθ των καλωδίων, τθν τοποκζτθςθ καλωδίων τφπου ΝΥΥ, τθν
τοποκζτθςθ και τθν ςφνδεςθ 50 φωτιςτικϊν τφπου απλίκασ Ε27 IP66 χρϊματοσ λευκοφ, τθν τοποκζτθςθ
50 λαμπτιρων led 12,5 Watt και τθν ςφνδεςθ των καλωδίων ςτον γενικό υποπίνακα του γθπζδου.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν (ςτθρίγματα,
κουτιά διακλάδωςθσ, μοφφεσ, ρακόρ, ςπιράλ) που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του
παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ
του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν
κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ
και λειτουργίασ τουσ.

Άρκρο 31 – Συντιρθςθ πυλϊνων γθπζδου Κόρφου
Ο χρωματιςμόσ κα πρζπει να γίνει με αντιςκωριακό μεταλλικό βερνικόχρωμα με ςκλθρό γυαλιςτερό
αποτζλεςμα και υψθλι αντοχι ςτθ ςκουριά, τθν φυςικι φκορά, το νερό, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, το
παρακαλάςςιο περιβάλλον κ.α.
Το χρϊμα κα πρζπει να είναι υψθλισ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ με αποχρϊςεισ που να παραμζνουν
αναλλοίωτεσ, κατάλλθλο για ςυντιρθςθ μεταλλικϊν επιφανειϊν που εκτίκενται ςε καλάςςιο περιβάλλον.
Ρριν τον χρωματιςμό κα πρζπει να γίνει θ εργαςία τθσ αμμοβολισ, θ οποία ζχει ςαν ςτόχο τθν βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ των πυλϊνων κακϊσ ςυνιςτά μια διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ με
ταυτόχρονθ απομάκρυνςθ των προϊόντων οξείδωςθσ. Κα πρζπει να γίνει καλόσ κακαριςμόσ όλθσ τθσ
μεταλλικισ επιφάνειασ από ςκουριζσ και ζπειτα να γίνει θ εφαρμογι τθσ αμμοβολισ.
Οι εργαςίεσ χρωματιςμοφ επιφανειϊν και αμμοβολισ κα πρζπει να εκτελεςτοφν από ζμπειρα και
εξειδικευμζνα ςυνεργεία.
Κα πρζπει να γίνει προςεκτικόσ ζλεγχοσ με ευκφνθ του αναδόχου τόςο ςτθν ςκάλα του κάκε πυλϊνα όςο
και ςτο πάνω μζροσ (τελάρο τοποκζτθςθσ προβολζων) του κάκε πυλϊνα προκειμζνου να ςυντθρθκοφν τα
τμιματα τα οποία χριηουν ςυντιρθςθσ και να αντικαταςτακοφν τα τμιματα τα οποία χριηουν
αντικατάςταςθσ. Ο χρωματιςμόσ τουσ κα πρζπει να γίνει με αντιςκωριακό μεταλλικό βερνικόχρωμα με
ςκλθρό γυαλιςτερό αποτζλεςμα και υψθλι αντοχι ςτθ ςκουριά, τθν φυςικι φκορά, το νερό, τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ, το παρακαλάςςιο περιβάλλον κ.α.
Ο χρωματιςμόσ κα πρζπει να εφαρμοςτεί με αςτάρι και βαφι , τα οποία κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω
χαρακτθριςτικά.
Πςον αφορά το αςτάρι κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για γαλβανιςμζνο ςίδθρο και ειδικά για πυλϊνεσ ωσ
αντιδιαβρωτικό, υψθλοφ πάχουσ, ενδιάμεςο αςτάρι και ωσ φινίριςμα εποξειδικισ πολυαμιδικισ ρθτίνθσ με
χρωςτικι με βάςθ το οξείδιο του ςιδιρου, που περιζχει φωςφορικό ψευδάργυρο τροποποιθμζνο με
γζμιςμα, ελαςτικά αδρανι ςωματίδια. Κα πρζπει να εξαςφαλίηει αποτελεςματικι και μακροχρόνια
αντιδιαβρωτικι προςταςία, εφκολθ εφαρμογι και ςυντιρθςθ, γριγορθ δράςθ ξιρανςθσ, υψθλι χθμικι και
μθχανικι αντοχι, ιςχυρι αδιάβροχθ ιςχφ. Κα πρζπει να ζχει πυκνότθτα 1,60±0,05, ιξϊδεσ 150sec. ford 4,
ςτερεό περιεχόμενο κατ 'όγκο 56±2% και με αντοχι ςτθ κερμότθτα 120 oC ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Πςον αφορά το χρϊμα που κα περαςτεί εν ςυνεχεία αυτό κα πρζπει να είναι προϊόν βαςιςμζνο ςε ρθτίνεσ
πολυουρεκάνθσ με αδιάβροχθ χρωςτικι. Να εμφανίηει υψθλι και ςτακερι φωτεινότθτα, εξαιρετικι
αδιάβροχθ ικανότθτα και μθ κιτρινίηουςα δράςθ. Το προϊόν κα πρζπει να διακζτει ιςχυρι αντίςταςθ ςτθν
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τριβι, εξαιρετικι χθμικι αντοχι ςε καφςιμα, ορυκτά και φυτικά ζλαια, να είναι εφκολο να κακαριςτεί και να
ςυντθρείται εφκολα.
Κα πρζπει να ζχει πυκνότθτα 1,30±0,05, ιξϊδεσ 120sec. ford 4, ςτερεό περιεχόμενο κατ 'όγκο 53±2% και με
αντοχι ςτθ κερμότθτα 95 oC ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Τόςο για το αςτάρι, όςο και για το χρϊμα βαφισ, ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά
του, επί ποινι αποκλειςμοφ, τεχνικό φυλλάδιο των υλικϊν που να διακρίνονται τα ανωτζρω ηθτοφμενα
χαρακτθριςτικά, κακϊσ και δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ που να ζχουν εκδοκεί από τθν εταιρεία
παραγωγισ. Επίςθσ τα υλικά κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα κατά ΕΝ 1441-2004 ι ιςοδφναμα, τα οποία
ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με τθν προςφορά του, επί ποινι αποκλειςμοφ.
Τα ςυνεργεία κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν οφείλουν :
Να ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και υγιεινισ, να διακζτουν και να χρθςιμοποιοφν μζςα
ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ), να διακζτουν όλο τον απαιτοφμενο για τθν εργαςία εξοπλιςμό και εργαλεία
όπωσ, αυτοφερόμενα ικριϊματα και ςκάλεσ, εξοπλιςμό μεταφοράσ υλικϊν, χάραξθσ ανάμειξθσ, κακαριςμοφ
και επίςτρωςθσ, χειροκίνθτα και μθχανοκίνθτα ςε άριςτθ λειτουργικά κατάςταςθ, να διατθροφν τον πιο
πάνω εξοπλιςμό κακαρό και ςε καλι κατάςταςθ και να αποκακιςτοφν τυχόν ελλείψεισ του χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να ςυμμορφϊνονται με τισ εντολζσ του επιβλζποντα, και να ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ
χριςθσ των υλικϊν.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι αποκλειςμοφ
πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο τθσ εταιρείασ καταςκευισ ι του ζμπορου/αντιπροςϊπου με πεδίο
πιςτοποίθςθσ τθν καταςκευι και εμπορία εξοπλιςμοφ γθπζδων
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ των υλικϊν κακϊσ και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ άρκρου, το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το
κόςτοσ το εργαςιϊν, τα αυτοφερόμενα ικριϊματα που απαιτοφνται και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία
που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 32 – Ρζργκολα μικουσ 19,50m και πλάτουσ 3,60m
Θ καταςκευι κα πρζπει να γίνει από τράβα διατομισ 10-12εκ. Κα πρζπει να ςτθρίηεται ςε υπάρχουςεσ
τςιμεντζνιεσ κολϊνεσ φψουσ 2,50 m-3,00 m. Ράνω ςτισ κάκετεσ κολϊνεσ κα φζρει 5 οριηόντιουσ δοκοφσ
4m για να επιτευχκεί το μικοσ 19,50 m. Ρζντε οριηόντιοι δοκοί κα πρζπει να ςτθριχκοφν ςτθν ακμι του
κτιρίου όπου από εκεί κα ξεκινοφν οι περςίδεσ δοκϊν (33) τράβασ 10-12 εκ. και κα ςκεπαςτεί με λυγαριά
πάχουσ 0,7εκ ζωσ 1εκ ι καλάμια φυςικά ποταμίςια π 18 x 22)
Θ ξυλεία να είναι τράβα κωνοφόρων απαλλαγμζνθ από μφκθτεσ και κατάλλθλα επεξεργαςμζνθ για τθν
αποφυγι ακίδων. Κα πρζπει να είναι βαμμζνθ με χρϊμα εμποτιςμοφ ςε απόχρωςθ που κα υποδείξει θ
Επιτροπι Ραραλαβισ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (βίδεσ, ςφνδεςμοι κλπ.)
κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνα μζταλλα.
ΧΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα ξφλινα μζρθ κα πρζπει να είναι ειδικά για τισ
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ υπαίκρου, απολφτωσ ακίνδυνα για τουσ χριςτεσ (να μθν περιζχουν
μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο, και άλλα βαρζα μζταλλα) και να δίνουν μεγάλθ αντοχι ςτισ καταςκευζσ.
Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι αποκλειςμοφ
πιςτοποιθτικό ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 ι ιςοδφναμα τθσ εταιρείασ καταςκευισ με πεδίο
πιςτοποίθςθσ τθν επεξεργαςία και μεταποίθςθ προϊόντων ξφλου, κακϊσ επίςθσ και πιςτοποιθτικό
Αειφορικισ Δαςικισ Διαχείριςθσ κατά το αντίςτοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ι ιςοδφναμο του, τθσ
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καταςκευάςτριασ εταιρείασ του εξοπλιςμοφ αναψυχισ εξωτερικοφ χϊρου (αςτικοφ εξοπλιςμοφ). Επίςθσ,
κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι αποκλειςμοφ, τεχνικό φυλλάδιο
τθσ υπό προμικεια πζργκολασ, από το οποίο να προκφπτουν τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά.

Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με τθν, επί ποινι αποκλειςμοφ, δείγματα των προςφερόμενων
ειδϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 214 του Ν.4412/2016, ζωσ μια θμζρα πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, αφοφ αρχικά πρωτοκολλθκοφν.
Συγκεκριμζνα ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να προςκομίςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, δείγματα όπωσ
αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ωσ εξισ:
o
o

από τθν τράβα διαςτάςεων 20εκ
από τθν λυγαριά διαςτάςεων 20εκ

Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ, το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ
κακϊσ και θ τοποκζτθςθ τθσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 33 – Ρζργκολα μικουσ 8,00m και πλάτουσ 2,40m
Θ καταςκευι κα πρζπει να γίνει από τράβα διατομισ 10-12εκ. Κα πρζπει να ςτθρίηεται ςε τρεισ (3)
κολϊνεσ φψουσ 2,50-3,00m και 0,15*0,15 πάχοσ. Ράνω ςτισ κάκετεσ κολϊνεσ κα πρζπει να φζρει 2
οριηόντιουσ δοκοφσ 4m για να επιτευχκεί το μικοσ 8μ.
Δφο οριηόντιοι δοκοί κα πρζπει να ςτθριχκοφν ςτθν ακμι του κτιρίου όπου από εκεί κα ξεκινοφν οι
περςίδεσ δοκϊν (14) τράβασ 10-12 εκ. και κα ςκεπαςτεί με λυγαριά πάχουσ 0,7εκ ζωσ 1εκ ι καλάμια
φυςικά ποταμίςια π 18 x 22). Σε κάκε κολϊνα κα πρζπει να υπάρχουν αντθρίδεσ 60εκ. κατάλλθλα
διαμορφωμζνεσ για τθν ςτιριξι τουσ. Θ ςτιριξθ των κολϊνων κα γίνει με μεταλλικζσ βάςεισ 3μ.
ΞΥΛΕΙΑ
Θ ξυλεία κα πρζπει να είναι τράβα κωνοφόρων απαλλαγμζνθ από μφκθτεσ και κατάλλθλα επεξεργαςμζνθ
για τθν αποφυγι ακίδων. Κα είναι βαμμζνθ με χρϊμα εμποτιςμοφ ςε απόχρωςθ που κα υποδείξει θ
Επιτροπι Ραραλαβισ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (βίδεσ, ςφνδεςμοι κλπ.)
κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνα μζταλλα.
ΧΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία προςτατεφονται τα ξφλινα μζρθ κα πρζπει να είναι ειδικά για τισ
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ υπαίκρου, απολφτωσ ακίνδυνα για τουσ χριςτεσ (να μθν περιζχουν
μόλυβδο, χρϊμιο, κάδμιο, και άλλα βαρζα μζταλλα) και να δίνουν μεγάλθ αντοχι ςτισ καταςκευζσ.

Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι αποκλειςμοφ
πιςτοποιθτικό ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 ι ιςοδφναμα τθσ εταιρείασ καταςκευισ με πεδίο
πιςτοποίθςθσ τθν επεξεργαςία και μεταποίθςθ προϊόντων ξφλου, κακϊσ επίςθσ και πιςτοποιθτικό
Αειφορικισ Δαςικισ Διαχείριςθσ κατά το αντίςτοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ι ιςοδφναμο του, τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ του εξοπλιςμοφ αναψυχισ εξωτερικοφ χϊρου (αςτικοφ εξοπλιςμοφ). Επίςθσ,
κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι αποκλειςμοφ, τεχνικό φυλλάδιο
τθσ υπό προμικεια πζργκολασ, από το οποίο να προκφπτουν τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά.
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Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει με τθν, επί ποινι αποκλειςμοφ, δείγματα των προςφερόμενων
ειδϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 214 του Ν.4412/2016, ζωσ μια θμζρα πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, αφοφ αρχικά πρωτοκολλθκοφν.
Συγκεκριμζνα ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να προςκομίςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, δείγματα όπωσ
αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, ωσ εξισ:
o
o

από τθν τράβα διαςτάςεων 20εκ
από τθν λυγαριά διαςτάςεων 20εκ

Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ, το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ
κακϊσ και θ τοποκζτθςθ τθσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Υπθρεςία.

Το ςφνολο των άρκρων 32 και 33 είναι :





οριηόντια μπροςτά 12*12*5 μζτρα 6 τεμάχια
οριηόντια πλάτθ πάνω ςε τοίχο 10*10*5 μζτρα 6 τεμάχια
κάκετα 12*12*3,60 μζτρα 45 τεμάχια
κάκετα 12*12*2,40 μζτρα 20 τεμάχια

Άρκρο 34 – Ρρομικεια πάγκων αποδυτθρίων των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
Ρρομικεια πάγκων αποδυτθρίων των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων πλάτουσ τουλάχιςτον 35εκ. και μικουσ
περίπου 2μ ο κακζνασ. Το κάκιςμα κα πρζπει να είναι από μαςιφ ξφλο και να είναι καταςκευαςμζνοσ
από μορφοςωλινα ενδεικτικϊν διαςτάςεων 38x38x2mm.

Άρκρο 35 – Ρρομικεια ςετ υδραυλικϊν εξαρτθμάτων ντουηιζρασ αποδυτθρίων
Ρρομικεια ςετ υδραυλικϊν εξαρτθμάτων αποδυτθρίων, κατάλλθλων για τθν άρτια λειτουργία των
υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και του χϊρου των ντουσ, για ενδεχόμενθ κακθμερινι μελλοντικι τουσ
χριςθ. Το ςετ κα πρζπει να περιλαμβάνει μια ντουηιζρασ, μία ςτιλθ ντουσ, ζνα πλευρικό διαχωριςτικό και
μία βάςθ ντουηιζρασ. Θ μπαταρία του ντουσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από ορείχαλκο και να
διακζτει μία μόνο εντολι για το κρφο και το ηεςτό νερό και να μπορεί να ρυκμίηεται θ κερμοκραςία και θ
ροι του νεροφ χάρθ ςτθ λαβι. Θ ςτιλθ ντουσ κα πρζπει να ζχει ενδεικτικά τετράγωνθ κεφαλι και
τθλζφωνο ντουσ και να ζχει ενδεικτικά χρωμζ όψθ και φινίριςμα. Το πλευρικό ςτακερό φφλλο
διαχωριςμοφ ντουσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από κρφςταλλο αςφαλείασ και να ζχει ευκολία
ςτθν τοποκζτθςθ. Το μζγιςτο απαιτοφμενο φψοσ του δεν πρζπει να ξεπερνά τα 185 cm περίπου. Τζλοσ, θ
βάςθ τθσ ντουηιζρασ κα πρζπει να είναι τετράγωνθ, ιςόπεδθ από πορςελάνθ λευκοφ χρϊματοσ. Θ βάςθ
πρζπει να διακζτει διάμετρο βαλβίδασ περίπου 60mm και πρζπει να πακτωκεί με τον κατάλλθλο τρόπο
ϊςτε να είναι απόλυτα αςφαλισ. Θ βάςθ κα πρζπει να ζχει αντιολιςκθτικι επιφάνεια.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 36 – Ρρομικεια φωτιςτικϊν ψευδοροφισ πάνελ led 18 watt
Ρρομικεια φωτιςτικϊν ψευδοροφισ πάνελ led, ιςχφοσ 18 watt για τθν παροχι κατάλλθλου φωτιςμοφ ςτα
αποδυτιρια.
Το παρόν άρκρο αφορά τθν προμικεια φωτιςτικϊν ψευδοροφισ πάνελ τφπου led, ενδεικτικά
ςτρογγυλοφ, χρϊματοσ λευκοφ και ιςχφοσ 18 watt. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνεται ςτο παρόν άρκρο, θ
προμικεια ενόσ (1) διακόπτθ διπλοφ (κομιτατζρ), για τον ζλεγχο των φωτιςτικϊν.
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Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 37 – Ρρομικεια ανοιγόμενων παρακφρων ςυνκετικϊν - πλαςτικϊν (τφπου φεγγιτϊν)
Ρρομικεια ανοιγόμενων παρακφρων ςυνκετικϊν - πλαςτικϊν (τφπου φεγγιτϊν) ανοιγόμενων /
ανακλινόμενων, κερμομωνοτικϊν με χεροφλι και ςίτα. Τα υπό προμικεια παράκυρα πρζπει να ζχουν
περιμετρικό μθχανιςμό κλειδϊματοσ και τηάμι τουλάχιςτον διπλισ υάλωςθσ. Οι διαςτάςεισ του πρζπει να
είναι περίπου 0,40m πλάτοσ επί 1,00m φψοσ. Κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικό pvc και
το χρϊμα τουσ να είναι λευκό. Στα υπό προμικεια παράκυρα πρζπει να προςαρτάται εξωτερικι ςίτα με
πλαίςιο από το ίδιο υλικό και να ζχει ειδικό πανί fiber glass.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ
τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται
για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.

Άρκρο 38 – Ρρομικεια ανοιγόμενθσ πόρτασ ςυνκετικι - πλαςτικισ
Ρρομικεια ανοιγόμενθσ πόρτασ ςυνκετικισ (pvc). Θ υπό προμικεια πόρτα με προφίλ ομοιογενοφσ
εργοςταςιακισ βαφισ λευκοφ χρϊματοσ. Κα πρζπει επίςθσ να ζχει κλειδαριά τφπου γραναηωτι. Το χρϊμα
τθσ υπό προμικειασ πόρτασ πρζπει να είναι λευκό και θ πόρτα να ζχει διαςτάςεισ 0,90 m πλάτοσ και 2,10
m φψοσ περίπου.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ του προςφερόμενου είδουσ, το κόςτοσ
τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται
για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.

Άρκρο 39 – Ομαδοποίθςθ προβολζων κάκε πυλϊνα
Ομαδοποίθςθ των προβολζων του κάκε πυλϊνα (τουλάχιςτον ςε τρεισ ομάδεσ) για τον ςωςτό ζλεγχο τθσ
ζναυςθσ προσ αποφυγι βυκίςεωσ του ρεφματοσ και προμικεια νζων ρελζ προσ αντικατάςταςθ των
παλιϊν ρελζ ιςχφοσ και τοποκζτθςθ νζων όπου δεν υπάρχουν.
Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να γίνουν είναι θ αποςφνδεςθ των υφιςτάμενων ρελζ ιςχφοσ όπου είναι
χαλαςμζνα, θ προμικεια και τοποκζτθςθ ρελζ ιςχφοσ, τρία ςε κάκε πίλλαρ και θ ομαδοποίθςθ των
προβολζων ςε τουλάχιςτον τρεισ ομάδεσ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν και των μικροχλικϊν που απαιτοφνται, το
κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ τουσ κακϊσ και το κόςτοσ το εργαςιϊν και θ δαπάνθ του απαιτοφμενου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία
που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 40– Τζρμα γθπζδου ποδοςφαίρου αλουμινίου αγϊνων με ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ διχτυοφ ςτο
ζδαφοσ, γαλβανιηζ αντθρίδεσ και δίχτυ εςτίασ δίχρωμο πάχουσ 6mm
Τζρμα γθπζδου ποδοςφαίρου αλουμινίου - ςτακερισ εςτίασ χρϊματοσ λευκοφ. Το τζρμα κα πρζπει να
ζχει διαςτάςεισ 732x244cm εςωτερικά, καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο οβάλ διατομισ διαςτάςεων
120x100mm με ειδικι εςοχι ςτο οπίςκιο μζροσ για τθν τοποκζτθςθ των πλαςτικϊν γάντηων του διχτυοφ.
Κα πρζπει να ςυνοδεφεται και από βάςεισ πάκτωςθσ και ςωλινεσ για τθν οπίςκια ςτερζωςθ του διχτυοφ.
Το δίχτυ που κα το ςυνοδεφει κα πρζπει να είναι δίχρωμο, να ζχει πάχοσ 6 mm και το μάτι του διχτφου να
ζχει διαςτάςεισ περίπου 11 Ω 11 εκ ι να είναι εξάγωνο.
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Ο προςφζροντασ κα πρζπει να κατακζςει ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του, επί ποινι αποκλειςμοφ
πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο τθσ εταιρείασ καταςκευισ ι του ζμπορου/αντιπροςϊπου με πεδίο
πιςτοποίθςθσ τθν καταςκευι και εμπορία εξοπλιςμοφ γθπζδων.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ, θ δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται
για τθν πλιρθ και ζντεχνθ τοποκζτθςθσ όλων των προσ προμικεια υλικϊν κακϊσ και το κόςτοσ τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ του υπό προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 41– Ρίνακασ τακτικισ αλουμινίου για ποδόςφαιρο διαςτάςεων 90x60εκ
Ρίνακασ τακτικισ αλουμινίου για ποδόςφαιρο διαςτάςεων 90x60εκ, λευκοφ χρϊματοσ ςτον οποίο
περιλαμβάνονται μαρκαδόροσ με ςφουγγάρι και μαγνθτάκια.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 42– Μπαςκζτα Ολυμπιακοφ τφπου, επαγγελματικι με ςτεφάνι, δίχτυ και βάςθ πάκτωςθσ
Μπαςκζτα Ολυμπιακοφ τφπου, επαγγελματικι με ςτεφάνι, δίχτυ και βάςθ πάκτωςθσ ενδεικτικά 7
μπουλονιϊν για τθν ςτιριξθ του ςτυλοβάτθ. Το φψοσ ςτεφανιοφ κα πρζπει να είναι 305εκ.
Θ βάςθ πάκτωςθσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από μορφοςίδθρο γωνία ενδεικτικά
60mmx60mmx6mm, διαςτάςεων ενδεικτικά 50x34εκ, πακτωμζνθ ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ 60 εκ. Ο πρόβολοσ
τθσ μπαςκζτασ (περίπου 235 εκ) κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλυβδόφυλλο πάχουσ
περίπου 3mm, να αποτελείτε από τρείσ βραχίονεσ και εςωτερικά να ενιςχφεται με ζλαςμα πάχουσ 3mm.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια των υλικϊν κακϊσ και όλων των απαραίτθτων μθχανθμάτων για
τθν αποξιλωςθ των παλαιϊν μπαςκετϊν και τθν εργαςία επανατοποκζτθςθσ των δφο νζων μπαςκετϊν με
τισ βάςεισ πάκτωςισ τουσ, ςε γιπεδο μπάςκετ του Διμου Μυκόνου κακϊσ και θ δαπάνθ του
απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και κάκε
εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

Άρκρο 43 – Μπαςκζτα κινθτι με ρόδεσ και ρυκμιηόμενο φψοσ και ροδάκια.
Μπαςκζτα κινθτι με ρόδεσ και ρυκμιηόμενο φψοσ από 227εκ ζωσ 305εκ, μεταλλικό ςτφλο και ροδάκια. Το
ταμπλό κα πρζπει να είναι από ανκεκτικό πολυανκρακικό ενδεικτικϊν διαςτάςεων 110x75εκ πάχουσ
4,5mm και ςυμπαγζσ ατςάλινο ςτεφάνι πάχουσ περίπου 16εκ και διαμζτρου περίπου 46εκ. Κα πρζπει να
διακζτει βάςθ από βινφλιο θ οποία κα γεμίηει με άμμο.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ κακϊσ και το κόςτοσ τθσ φορτοεκφόρτωςθσ του υπό
προμικεια είδουσ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ.

Άρκρο 44 - Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνων κζςεων - ερμαριϊν.
Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνων κζςεων - ερμαρίων, ζτοιμων προσ τοποκζτθςθ. Τα
προκαταςκευαςμζνα ερμάρια – κζςεισ κα πρζπει να φτιάχνονται από υλικό MDF, πάχουσ 17 χιλιοςτϊν
περίπου με κακίςματα πάχουσ 25 χιλιοςτϊν περίπου και πλάτθ 10 χιλιοςτά περίπου πάχοσ. Το επάνω
ντουλάπι κάκε κζςθσ κα πρζπει να καταςκευάηεται από μελαμίνθ, εςωτερικά και εξωτερικά με κλειδαριά.
Οι ενδεικτικζσ διαςτάςεισ τθσ κάκε κζςθσ κα πρζπει να είναι περίπου:
Φψοσ: 240 cm
Ρλάτοσ: 60 cm
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Βάκοσ: 30 cm
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και θ μεταφορά προκαταςκευαςμζνων κζςεων - ερμαριϊν για τθν
τοποκζτθςι τουσ, το κόςτοσ των εργαςιϊν και όλων των απαραίτθτων μικροχλικϊν κακϊσ και θ δαπάνθ
του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και
κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και τισ ολοκλθρωμζνθσ
εγκατάςταςισ τουσ θ οποία κα τα καταςτιςει λειτουργικά.

Άρκρο 45 – Αντικατάςταςθ προβολζων 2000 watt
Αντικατάςταςθ 14 προβολζων 2000 Watt. Από τουσ υπό προμικεια προβολείσ του Άρκρου 12 του
προχπολογιςμοφ, όλοι ι ζνα μζροσ εξ’ αυτϊν (κατόπιν υποδείξεων τθσ επιτροπισ παραλαβισ) κα
τοποκετθκοφν και κα ςυνδεκοφν εκ νζου ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ πυλϊνεσ. Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται
να γίνουν είναι θ αποςφνδεςθ και θ αποξιλωςθ των παλαιϊν προβολζων από τουσ πυλϊνεσ, θ
αποςφνδεςθ και θ απομάκρυνςθ των παλαιϊν ςυςτθμάτων ζναυςθσ από τα πίλλαρ, θ τοποκζτθςθ και θ
ςφνδεςθ των νζων προβολζων κακϊσ και θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των καινοφργιων ςυςτθμάτων
ζναυςθσ. Οι υπόλοιποι προβολείσ, αν υπάρξουν, κα αποκθκευτοφν ςε χϊρο του γθπζδου που κα
υποδείξει θ επιτροπι παραλαβισ προσ μελλοντικι χριςθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ εργαςιϊν για τθν αποςφνδεςθ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ των
παλαιϊν ειδϊν κακϊσ, όλων των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ και ςφνδεςθσ των υπό αντικατάςταςθ ειδϊν, θ
δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ.

Άρκρο 46 – Συντιρθςθ των υπαρχόντων πάγκων των δφο γθπζδων
Συντιρθςθ των υπαρχόντων πάγκων των δφο γθπζδων δθλαδι των τεςςάρων πάγκων 14 κζςεων και των
δφο πάγκων 6 κζςεων που βρίςκονται ςτα δφο γιπεδα ποδοςφαίρου του Διμου Μυκόνου. Οι πάγκοι κα
πρζπει να τριφτοφν και να βαφτοφν με ντουκόχρωμα Α’ ποιότθτασ ςτθν υπάρχουςα λευκι απόχρωςθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται το κόςτοσ εργαςιϊν τριψίματοσ και κακαριςμοφ των προσ βαφι επιφανειϊν, θ
δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των εργαλείων που πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κάκε εργαςία που απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ επιτροπισ παραλαβισ.

Άρκρο 47 – Ρυροςβεςτικι φωλιά inox μεγάλθ πλιρθ με ςωλινα 1 ¾’’(1 ¾ inches) δεμζνθ
Οι πυροςβεςτικζσ φωλιζσ κα πρζπει να είναι ανοξείδωτεσ (inox) με ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 76x64x18,5
εκατοςτά (cm) και ςτο εςωτερικό τουσ να περιζχουν τφμπανο περιζλιξθσ από δφο πλάγιουσ ςτρογγυλοφσ
δίςκουσ (ανζμθ), πυροςβεςτικι ςωλινα (λάςτιχο) 1 ¾’’(1 ¾ inches) δεμζνθ και αυλό αλουμινίου
ρυκμιηόμενο αντίςτοιχων διαςτάςεων.

Σελίδα 69

18PROC004128717 2018-12-05
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ’
ΜΕΛΕΤΗ: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΡΗΤΑ
ΣΤΟ ΓΗΡΕΔΟ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΑΣ»

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩN

ΔΗΜΟΣ MΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ
(ΣΥΜΡΛΘΫΝΕΤΑΛ ΑΡΟ ΤΟΝ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ)
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

ΡΟΣΟ-

ΤΙΜΗ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΕΜ

1

2 Κάκιςμα γθπζδου

ΤΕΜ

1300

Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου,
μεταφερόμενθ, προπόνθςθσ,
3
διαςτάςεων 5,00 Ω 2,00m με δίχτυ
τθσ εςτίασ πάχουσ 4,5mm

ΤΕΜ

2

Εςτία ποδοςφαίρου αλουμινίου,
προπόνθςθσ, διαςτάςεων 3,00 Ω
4
2,00 m με δίχτυ τθσ εςτίασ πάχουσ
4,5mm

ΤΕΜ

2

Εςτία εκμάκθςθσ – ακαδθμίασ
1,60 Ω 1,15 m Ω60εκ

ΤΕΜ

2

μ

200

Α/Α
1

5

ΡΕΙΓΑΦΗ
Ράγκοσ αναπλθρωματικϊν 4
κζςεων με ςκζπαςτρο

6 Ρερίφραξθ
7

Ρροζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 5,40m και φψουσ 0,50m

ΤΕΜ

1

8

Ρροζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 3,90m και φψουσ 0,95m

ΤΕΜ

1

9

Ρροζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 2,00m και φψουσ 0,75m

ΤΕΜ

1

10

Ρροζκταςθ πόρτα διαςτάςεων
μικουσ 1,90m και φψουσ 0,50m

ΤΕΜ

1

11 Ρροβολζασ led 1000 watt

ΤΕΜ

45

12 Ρροβολζασ 2000 watt

TEM

14

13 Θλεκτρονικόσ πίνακασ αλλαγϊν

TEM

4
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Διπλισ όψθσ
Ρρομικεια φωτιςτικοφ απλίκα
τοίχου μπροφτηινθ κατάλλθλθ για
14
εξωτερικοφσ χϊρουσ (τφπου
χελϊνα)

TEM

50

15 Ρίνακασ αυτοματιςμοφ

ΤΕΜ

2

16 Αιςκθτιρασ φωτιςμοφ

ΤΕΜ

1

17 Γενικόσ υποπίνακασ

ΤΕΜ

1

18 Στεγανόσ πίνακασ

ΤΕΜ

1

19 Γενικόσ πίνακασ

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

40

Μ

140

20

Αντικατάςταςθ προβολζων 1000
watt

21 Σφνδεςθ παροχισ με μετρθτι
22

Συντιρθςθ πυλϊνων φωτιςμοφ
γθπζδου Άνω Μεράσ

ΤΕΜ

6

23

Εργαςία επανατοποκζτθςθσ
υπόγειου καλωδίου

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

2

m2

200

24 Μεγαφωνικι γθπζδου
25 Δάπεδο αςφαλείασ πάχουσ 2εκ.
26

Συντιρθςθ θλεκτρικϊν πινάκων
πυλϊνων

ΤΕΜ

4

27

Γείωςθ προςταςίασ με ράβδουσ
γειϊςεων

ΤΕΜ

1

28

Δάπεδο αςφαλείασ καουτςοφκ ςε
ρολό 10mm

m2

220

29 Συναρμολόγθςθ πίνακα

ΤΕΜ

1

30 Εγκατάςταςθ φωτιςτικοφ απλίκα

ΤΕΜ

50

31

Συντιρθςθ πυλϊνων γθπζδου
Κόρφου

ΤΕΜ

4

32

Ρζργκολα μικουσ 19,50m και
πλάτουσ 3,60m

TEM

1

33

Ρζργκολασ μικουσ 8,00m και
πλάτουσ 2,40m

TEM

1

34

Ρρομικεια πάγκων αποδυτθρίων
των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων

TEM

6

TEM

4

TEM

12

TEM

2

Ρρομικεια ςετ υδραυλικϊν
35 εξαρτθμάτων ντουηιζρασ
αποδυτθρίων
36

Ρρομικεια φωτιςτικϊν
ψευδοροφισ πάνελ led 18 watt

37 Ρρομικεια ανοιγόμενων
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παρακφρων (τφπου φεγγιτϊν)
38 Ρρομικεια ανοιγόμενθσ πόρτασ

TEM

1

Ομαδοποίθςθ προβολζων κάκε
πυλϊνα

ΤΕΜ

4

Τζρμα γθπζδου ποδοςφαίρου
αλουμινίου αγϊνων με ςφςτθμα
40 ςυγκράτθςθσ διχτυοφ ςτο ζδαφοσ,
γαλβανιηζ αντθρίδεσ και δίχτυ
εςτίασ δίχρωμο πάχουσ 6mm

ΗΕΥΓΟΣ

1

Ρίνακασ τακτικισ αλουμινίου για
ποδόςφαιρο διαςτάςεων 90x60

ΤΕΜ

4

Μπαςκζτα Ολυμπιακοφ τφπου
42 επαγγελματικι με ςτεφάνι, δίχτυ
και βάςθ πάκτωςθσ

ΤΕΜ

2

39

41

43

Μπαςκζτα κινθτι με ρόδεσ με
ρυκμιηόμενο φψοσ και ροδάκια

ΤΕΜ

2

44

Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνων
κζςεων - ερμαριϊν.

ΤΕΜ

14

45

Αντικατάςταςθ προβολζων 2000
watt

ΤΕΜ

14

46

Συντιρθςθ των υπαρχόντων
πάγκων των δφο γθπζδων

μ

34

ΤΕΜ

6

Ρυροςβεςτικι φωλιά inox μεγάλθ
47 πλιρθ με ςωλινα 1 ¾’’(1 ¾ inches)
δεμζνθ
Σφνολο
ΦΡΑ 24%
Σφνολο με ΦΡΑ

Μφκονοσ..…/..…/2018

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
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