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1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι 
Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Ρόλθ Μφκονοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Τθλζφωνο 2289360119 

Φαξ 2289023350 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  expenses@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ιςιδϊρα Αλεξανδροποφλου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mykonos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, 
Υποτομζασ ΟΤΑ 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι :  Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό δίκαιο    

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ, πλιρθσ και απεριόριςτθ χριςθ των τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ  είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr  κακϊσ και από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου 
www.mykonos .gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 
Γίνεται χριςθ επιςπευςμζνθσ διαδικαςίασ για τουσ πιο κάτω λόγουσ επείγουςασ ανάγκθσ. 
Σφμφωνα με το άρκ. 7 του Ρ.Δ. 31/2018 ο Διμοσ Μυκόνου,  είναι υποχρεωμζνοσ να προςλάβει  ικανό αρικμό 
ναυαγοςωςτϊν και να  διακζςει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό. Πμωσ ο προχπολογιςμόσ του Διμου Μυκόνου 
εγκρίκθκε πρόςφατα με τθν αρ. πρωτ. 12468/04-03-2019 Απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου και 
αμζςωσ θ Ανακζτουςα Αρχι ξεκίνθςε τθν διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ των πολυςφχναςτων 
παραλιϊν του Διμου Μυκόνου, επιδεικνφοντασ τθν μζγιςτθ επιμζλεια. Ωςτόςο, δεν επαρκοφν οι προκεςμίεσ, ϊςτε 
να ζχει ολοκλθρωκεί και ο απαιτοφμενοσ προςυμβατικόσ ζλεγχοσ, δεδομζνου ότι τθν 1θ Ιουνίου πρζπει να ζχουμε 
υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ βάςει του ΡΔ 31/2018, ειδάλλωσ κα επιβαρυνκοφμε με πρόςτιμο εκ μζρουσ τθσ Λιμενικισ 
Αρχισ εξαιτίασ τθσ μθ εφαρμογισ των προκεςμιϊν.  Επίςθσ, θ επιτροπι του άρκρου 11 του ΡΔ 31/2018 δεν ζχει 
ςυνεδριάςει, ϊςτε να ζχουμε τισ χαρακτθριςμζνεσ πολυςφχναςτεσ παραλίεσ. 

Θ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των παραλιϊν μασ κρίνεται απαραίτθτθ και από τθν άποψθ ότι,  διαςφαλίηει τθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και  εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον. 

 

mailto:expenses@mykonos.gr
http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mykonos/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Διμοσ Μυκόνου.  Θ δαπάνθ για τθν λόγω εν ςφμβαςθ 
βαρφνει τον κωδικό ΚΑ 70-6142.0001 με ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019   του 
Διμου Μυκόνου με το ποςό  419.999,61 € και τον αντίςτοιχο ΚΑ   με το ποςό των 419.999,61 €  του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ  2020, εφόςον ενεργοποιθκεί το δικαίωμα προαίρεςθσ.   

 
Ειδικότερα, θ  παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Δθμοτικοφσ πόρουσ. Για τθν ανωτζρω πίςτωςθ εκδόκθκε:  

 θ με αρικμ. πρωτ. 2392/13-03-2019 Απόφαςθ Ρολυετοφσ Δαπάνθσ του Δθμάρχου Μυκόνου  ςφμφωνα με τθν 
οποία δεςμεφκθκε πίςτωςθ ποςοφ 419.999,61 € (με α/α 185/2019 Μθτρϊου Δζςμευςθσ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ  παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016)  για τθν ανωτζρω δαπάνθ ςε βάροσ ΚΑ 70-6142.0001 του 
προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2019. Το ίδιο  ποςό των  419.999,61 κα βαρφνει τον οικείο ΚΑ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 ςτθν περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ.  

 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Το αντικείμενο, οι όροι και υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ υπθρεςίασ  προδιαγράφονται ςτθν ΜΕΛΕΤΘ τθσ ΥΡΘΕΣΙΑΣ θ 
οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ( ΡΑΑΤΘΜΑ Ι)  
 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 60443100-6 
 
Η ενδεικτικι δαπάνθ τθσ εργαςίασ για τθν  περίοδο (Ιοφνιοσ-επτζμβριοσ 2019) υπολογίηεται ςτο ποςό των € 
338.709,36 πλζον ΦΠΑ και  ςτθν περίπτωςθ που γίνει χριςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για τθν περίοδο  τθσ 
παράταςθσ (Ιοφνιοσ-επτζμβριοσ 2020) υπολογίηεται ςτο ποςό των € 338.709,36 πλζον ΦΠΑ και ςυνολικά ςτο 
ποςό των εξακοςίων εβδομιντα επτά χιλιάδων τετρακοςίων δεκαοκτϊ ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτϊν 
(677.418,72 €) πλζον Φ.Π.Α 
 
Σε περίπτωςθ  κατά τθν οποία,  κατόπιν των αποφάςεων των λιμεναρχείων μειωκοφν οι πολυςφχναςτεσ παραλίεσ 
(άρα και ο αρικμόσ των απαιτοφμενων ναυαγοςωςτϊν κ.λ.π.), ο ανάδοχοσ δεν κα παρζχει υπθρεςίεσ ςτισ αντίςτοιχεσ 
παραλίεσ και επομζνωσ δεν κα πλθρωκεί τθν αντίςτοιχθ ςυμβατικι αμοιβι όπωσ αναλφεται ςτον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό. 
 
Θ ςφμβαςθ κα ζχει   διάρκεια  τεςςάρων (4) μθνϊν δθλαδι κα ιςχφει κατά τουσ μινεσ Ιοφνιο ζωσ και  επτζμβριο 
2019.   
 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ 
 
Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»;όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

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

 τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 

 τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 Α). 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

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

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

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

 του 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”+ 

 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ 
Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. 
*Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ -υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των 
ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν 
απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ 
διατάξεισ.” 

 του  π.δ..31/2018 «Σχολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, υποχρεωτικι 
πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ.», όπωσ τροποποιθμζνεσ ιςχφουν. 

 του άρκρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 22 του Ν. 4144/2013  

 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 υπ’ αρικμ 01/2019 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ  Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου. 

 Τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 2392/2019 Απόφαςθσ Ρολυετοφσ Δαπάνθσ του Δθμάρχου Μυκόνου  για τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ 
άνω εργαςίασ  ςφμφωνα με τθν οποία δεςμεφκθκε πίςτωςθ ποςοφ 419.999,61 € (με α/α 185/2019 Μθτρϊου 
Δζςμευςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ  παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016)  για τθν ανωτζρω δαπάνθ ςε 
βάροσ ΚΑ 70-6142.0001 του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2019. Το ίδιο  ποςό των  419.999,61 κα βαρφνει 
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τον οικείο ΚΑ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 ςτθν περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του 
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ.  

  Τθσ  υπ’ αρικμ. 19/2019  Απόφαςθσ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ με αρικ 
01/2019 τθσ  Δ/νςθσ  Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μυκόνου που αφορά τισ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ 
ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ ΣΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ’» και καταρτίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ περί διενζργειασ του  διεκνοφσ 
θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ωσ άνω εργαςία. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ www.promitheus.gov.gr, κατόπιν 
προκεςμίασ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα 
Ευρωπαικϊν Κοινοτιτων  (άρκρο 27 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).  Θ τεκμθρίωςθ τθσ επείγουςασ περίπτωςθσ 
των ςυντετμθμζνων προκεςμιϊν αναφζρεται ςτθν παρ. 1.2 τθσ παροφςασ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ 
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 
ΣΟΤ Ε..Η.ΔΗ.. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακι Ρφλθ 

www.promitheus.go
v.gr  

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

21-03-2019 28-03-2019 
28-03-2019 

& ϊρα 13:00 

08-04-2019 

& ϊρα 13:00 

 

 

 Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 21-03-2019 ςτθν 

Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 
 
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 
http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ οικ. και αναπ. 57654/22-5-2017 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :  www.mykonos.gr 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο – Ρρομθκευτι 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 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.

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/




2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ (μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 το   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ *ΕΕΕΡ) 

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

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Επίςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςε όλα τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Μυκόνου  www.mykonos.gr , απ’ όπου μποροφν 
να τα προμθκεφονται δωρεάν. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, το αργότερο εντόσ 
ζξι (6) θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  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 ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 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) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο  τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γιώζζα 

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. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα 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 Χάγθσ 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. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και 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 γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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 Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν1, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

                                                           
1 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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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.  

Οι προαναφερόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα 
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.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." 

Επίςθσ ςφμφωνα με τον Ν 4541/2018 που τζκθκε ςε ιςχφ τθν 31-05-2018 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α 
αρικ.93/31.05.2018) τροποποιείται θ παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και γίνονται αποδεκτζσ και 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται από αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β' 
και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α'13), κα πρζπει να προςτεκοφν ςτο παραπάνω κείμενο  
οι λζξεισ " ι από αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α'13)". 

Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι από αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ  κατά τθν 
ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α'13) ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που ζχουν αποδεδειγμζνθ 
εναςχόλθςθ και ικανότθτεσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, ςθμαντικι και τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτο 
αντικείμενο τθσ αιτοφμενθσ υπθρεςίασ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

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. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των 13.548,38€.  
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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, αλλιϊσ 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. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο. 

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 
2.2.3ζωσ2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν 
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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 αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ 
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 
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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). 

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 κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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.  

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 τουσ2.  
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. 3 

                                                           
2
 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  

3
 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 





 

Σελίδα 13 

 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι 
εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

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

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ  
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

 

2.2.3.5. 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  

2.2.3.6.Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)4 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 

                                                           
4
 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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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 5. 

2.2.3.7 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 

2.2.3.8. 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. 

 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςυνεταιριςμοί και 
ενϊςεισ, κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά και εκτελοφν αντίςτοιχα ζργα ςχετικά με το 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ και διακζτουν το απαιτοφμενο προςωπικό, τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό, τθν 
τεχνογνωςία και τθν εμπειρία για τθν εκτζλεςθ του ζργου και ζχουν εκτελζςει ιδθ με επιτυχία αντίςτοιχεσ 
(ακριβϊσ) εργαςίεσ ςυγκρίςιμθσ ζκταςθσ ςε ΟΤΑ και Ν.Ρ.Δ.Δ. ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι 

Ειδικότερα Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι 
υπθρεςιϊν, ιτοι Υπθρεςίεσ Ναυαγοςωςτικι Κάλυψθσ, Υπθρεςίεσ Φφλαξθσ & Διάςωςθσ.  Oι  
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ κι  απαιτείται 
να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ+. 

Ειδικά για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αυτοί καλοφνται να προςκομίςουν:  

• Ριςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου, με πιςτοποίθςθ τθσ εγγραφισ 
για το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από δθμόςια αρχι, που να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και κα καλφπτει 
τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων κατά το υπό αναφορά ζτοσ. 

• Άδεια ναυαγοςωςτικισ ςχολισ από τθν οποία να προκφπτει θ  τουλάχιςτον 3ετισ   λειτουργία τθσ.  

Επίςθσ οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να αποδείξουν ότι οι  απαιτοφμενεσ 
ναυαγοςωςτικζσ άδειεσ ζχουν εκδοκεί  από τθν αρμόδια  Λιμενικι Αρχι  κατά τουσ όρουσ που 
κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ παρζχουν και κατακζτουν:  
 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν 
(3) προθγουμζνων ετϊν, του ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οικονομικϊν χριςεων, φψουσ  ίςου με το 
100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι 677.418,72 ευρϊ 

 

                                                           
5
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
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Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, να διακζτουν πιςτολθπτικι 
ικανότθτα το όριο τθσ οποίασ να ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον 100.000,00€.  

 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) κατά τθ διάρκεια τουλάχιςτον των τελευταίων τριϊν ετϊν , να ζχουν εκτελζςει ςυναφείσ ςυμβάςεισ 
παροχισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου. 

β) να διακζτουν τον απαραίτθτο εξοπλιςμό όπωσ αυτόσ αναφζρεται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ 

γ) να διακζτουν ειδικά εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο προςωπικό όπωσ αναφζρεται ςτθ μελζτθ. 
 

2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, o υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ για 
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλει να διακζτει: 

 Ριςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο 
επίςθμο φορζα (δθμόςιο ι ιδιωτικό) που κα βεβαιϊνει ότι ο ςυμμετζχων εφαρμόηει ςτθν 
επιχείρθςι του ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 ι  ιςοδφναμο ςε 
ιςχφ με  εφαρμογι ςτθν παροχι υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν και 
κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν κακϊσ και ςτθ ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ. 

 Ριςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο 
επίςθμο φορζα (δθμόςιο ι ιδιωτικό) που κα βεβαιϊνει ότι ο ςυμμετζχων εφαρμόηει ςτθν 
επιχείρθςι του ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο εργαςίασ ςε 
ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ με 
εφαρμογι ςτθν παροχι υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν και κολυμβθτικϊν 
δεξαμενϊν κακϊσ και ςτθ ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ. 

 Ριςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο  
επίςθμο φορζα (δθμόςιο ι ιδιωτικό) που κα βεβαιϊνει ότι ο ςυμμετζχων εφαρμόηει ςτθν  
επιχείρθςι του ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με το Διεκνζσ πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ με εφαρμογι ςτθν παροχι υπθρεςίασ  
ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν και κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν κακϊσ και ςτθ ςχολι 
ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ. 

 

Προςφορά χωρίσ τα απαιτοφμενα παραπάνω πιςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ και διαχείριςθσ 
κρίνεται μθ αποδεκτι. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
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μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

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

Θ εκτζλεςθ των  ωσ άνω εργαςιϊν/ κακθκόντων  και όπωσ αυτζσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ μελζτθ τθσ 
υπθρεςίασ  γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

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, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, 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 Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
Παράρτθμα  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ6 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 17. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-
κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Ζγγραφου 
Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ) από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/20168. 

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)9. 

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 2.2.3.310. 

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, 

                                                           
6
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ. 
7
 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. 

 
8 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
9 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
10 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 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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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 ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου 
εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν ειδοποίθςθ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 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.  

Η 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, 

Ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ ανά περίπτωςθ αρχισ, από το οποίο Θα  
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ και 
φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ 

- Ειδικότερα το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κα αφορά όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ και αμειβόμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του 
ςυμμετζχοντοσ, εφόςον υπάρχει υποχρζωςθ τθσ επιχείρθςθσ καταβολισ από τθν πλευρά τθσ 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τουσ απαςχολοφμενουσ αυτοφσ. Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ κα πρζπει να υποβλθκοφν: α) Υπεφκυνθ διλωςθ 
του Ν. 1599/1986 (ι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ κάκε Χϊρασ ςτθν οποία κα δθλϊνονται όλοι οι 
αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ υπάρχει υποχρζωςθ τθσ επιχείρθςθσ καταβολισ από τθν 
πλευρά τθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για όλουσ τουσ απαςχολοφμενοφσ τθσ και β) τα πιςτοποιθτικά 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ τθσ επιχείρθςθσ από όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ που 
δθλϊνονται ςτθν προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ. 

Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων-κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ 
προςκόμιςθ των παραπάνω από όλα τα μζλθ αυτϊν. 

γ) για τθν παράγραφο 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 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
δικαςτικι αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, εκδόςεωσ μετά τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ 
δεν τελεί ι είναι ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων-ςυμπράξεων- κοινοπραξιϊν 
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οικονομικϊν φορζων απαιτείται θ προςκόμιςθ του παραπάνω πιςτοποιθτικοφ από όλα τα μζλθ 
αυτϊν. 

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 Εςόδων11. 

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 2.2.3.3, 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 2.2.3.3. 

 
 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 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 τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

 Πιςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου, με πιςτοποίθςθ τθσ 
εγγραφισ για το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από δθμόςια αρχι, 
που να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν από το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τουσ, τόςο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,  όςο και κατά 
τθν θμζρα υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 Άδεια ναυαγοςωςτικισ ςχολισ εν ιςχφ κατά τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ θμερομθνίεσ από το 
οποίο να προκφπτει θ τριετισ λειτουργία τθσ ςχολισ  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

Α)  Διλωςθ από τθν οποία κα προκφπτει ο μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν τουσ  ι αντίγραφα ι 
αποςπάςματα ιςολογιςμϊν κατά τρείσ (3) προθγοφμενεσ του ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

                                                           
11 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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οικονομικζσ χριςεισ,  φψουσ  ίςου με το 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ, 
ιτοι ποςοφ  677.418,72 ευρϊ 

Βεβαίωςθ  πιςτολθπτικισ ικανότθτασ , από αναγνωριςμζνθ Τράπεηα ι του ΤΜΕΔΕ  ποςοφ  τουλάχιςτον  
ίςο με το ποςό των 100.000€  
 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν: 
  

 Ρίνακα ςτον οποίο κα αναφζρεται  ο τεχνικόσ μθχανικόσ, και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ (όπωσ ορίηεται 
ςτο άρκρο 2 ) τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων), από τα οποία κα προκφπτει θ δυνατότθτα καλισ 
εκτζλεςθσ του ζργου,  
 Κακϊσ και ςυνοπτικό  

 Κατάλογο για τθν εκτζλεςθ ι όχι από τον διαγωνιηόμενο όμοιων εργαςιϊν προσ τθν προςφερόμενθ 
κατά τα τρία τελευταία ζτθ  ςτον οποίο κα αναφζρει με λεπτομζρεια τουσ Ο.Τ.Α. ςτουσ οποίουσ ζχει 
εκτελζςει παρόμοιεσ εργαςίεσ, τουσ χρόνουσ παράδοςθσ, τα κφρια χαρακτθριςτικά τουσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

 Ριςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο 
επίςθμο φορζα (δθμόςιο ι ιδιωτικό) που κα βεβαιϊνει ότι ο ςυμμετζχων εφαρμόηει ςτθν 
επιχείρθςι του ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 ι  ιςοδφναμο ςε 
ιςχφ με  εφαρμογι ςτθν παροχι υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν και 
κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν κακϊσ και ςτθ ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ. 

 Ριςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο 
επίςθμο φορζα (δθμόςιο ι ιδιωτικό) που κα βεβαιϊνει ότι ο ςυμμετζχων εφαρμόηει ςτθν 
επιχείρθςι του ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο εργαςίασ ςε 
ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ με 
εφαρμογι ςτθν παροχι υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν και κολυμβθτικϊν 
δεξαμενϊν κακϊσ και ςτθ ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ. 

 Ριςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο  
επίςθμο φορζα (δθμόςιο ι ιδιωτικό) που κα βεβαιϊνει ότι ο ςυμμετζχων εφαρμόηει ςτθν  
επιχείρθςι του ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με το Διεκνζσ πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ με εφαρμογι ςτθν παροχι υπθρεςίασ  
ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν και κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν κακϊσ και ςτθ ςχολι 
ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ 

 

Β.6. 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 ΦΕΚ, 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 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι 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. 
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Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ  τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ  
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

Για τθν ανάδειξθ τθσ ςυµφερότερθσ προςφοράσ, θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από αρµόδια 
επιτροπι αξιολόγθςθσ για ανάκεςθ του ζργου µε βακµολογία κριτθρίων που απαρτίηονται ςτισ κάτωκι 
οµάδεσ : 

 Α/Α ΚΙΤΘΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ – ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ  

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Uτ) ΚΤΜΑΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩ 120 ΒΑΘΜΟΤ 

υντελεςτισ 

βαρφτθτασ (β) 

(%) 

 α1.Εξοπλιςμόσ που διατίκεται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. (Διάκεςθ του 
απαιτoφμενoυ εξοπλιςμοφ) 

 

25 

 α2 .Ρροθγοφμενθ Εμπειρία του διαγωνιηόμενου ςε παροχι αντίςτοιχων εργαςιϊν, 
ικανότθτα και διαγωγι και προθγοφμενθ ςυνεργαςία με τον Διμο και άλλων ΟΤΑ 
ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό. 

35 

 α3. Επάρκεια, εμπειρία και ικανότθτα του προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
(αντίγραφα των αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ των ναυαγοςωςτϊν που κα 
χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ με χρονολογία απόκτθςθσ άδειασ επαγγζλματοσ κλπ) 

 

20 

 α4. Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ του ζργου 5 

 α5. Διάκεςθ εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ και service 15 

 H βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 

βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ 

βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι 

βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Ρροςφορζσ που κα λάβουν, ςε κάποιο από τα κριτιρια, 

βακμό κάτω του 100, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μικρότερο λόγο 
τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ προσ τθ βακμολογία τθσ. 

Απορρίπτονται οι προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται από τθν παρακάτω 
ςχζςθ: 

ΣΒτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii) + (Uτiii x βiiii) + (Uτiv x βiv) 

όπου : 
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ΣΒτ= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου, 

Uτ = ο βακμόσ του κριτθρίου και 

β = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε προςφοράσ προκφπτει από τον τφπο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν εκδίκαςθ τυχόν προςφυγϊν. 

Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των 
αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε 
αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. 

Θ Επιτροπι κα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν του Ζργου προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει εάν αυτζσ ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ Ρροκιρυξθσ. 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι 
προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ 

Μετά από αυτά θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν κα ςυντάξει  ςχετικό πρακτικό,  το περιεχόμενο του 
οποίου κα γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Επιςθμαίνεται  ότι  θ  κατάταξθ  των  προςφορϊν  που  κα  παρουςιαςτεί  ςτο  ςφςτθμα,  μετά  τθν  
αξιολόγθςθ και  των οικονομικϊν  προςφορϊν, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Η τελικι κατάταξθ των 
προςφορϊν κα γίνει από τθν  αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με ςχετικό Πρακτικό κεωρϊντασ 
ςυμφερότερθ εκείνθ  που παρουςιάηει το μικρότερο λόγο τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ προσ τθ βακμολογία 
τθσ. 

. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ  για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ 
υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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 αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

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 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 12. 

                                                           
12 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) 
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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 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ 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 τθσ. 

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 χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

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 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε 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 
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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 Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, 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 διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν13: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλζπεται 
ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο  επικουρικά από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον διαγωνιςμό,  αρχείο XML, 
προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε 
μορφι  αρχείου PDF.   

Ειδικότερα  : 

(α) Οι υποψιφιοι ανάδοχοι  πρζπει να αντλιςουν το επικουρικό αρχείο ΧΜL που ζχει αναρτθκεί ςτον 
παρόντα διαγωνιςμό ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςουν αρχικά τοπικά ςτον Θ/Υ τουσ και ςτθ ςυνζχεια  να 
μεταβοφν ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

 Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξουν «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςουν («ανεβάςουν») το 
αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που άντλθςαν από τον διαγωνιςμό ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνουν και επιλζγουν  θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι.  

(γ) Στθ ςυνζχεια επιλζγουν  «Εκτφπωςθ» προκειμζνου το αρχείο PDF να παραχκεί ζμμεςα από τθν 
υπθρεςία eΕΕΕΣ. Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF 
printer), ιτοι λογιςμικό,  εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο  αποκθκεφει 
το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. 
Ενδεικτικά θ λειτουργία  αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ 
π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ.  CutePDF. 

 (δ)  Κατόπιν υπογράφουν  ψθφιακά το ωσ άνω pdf ζγγραφο και το υποβάλλουν ςτο φάκελο τθσ 
προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου Xml ςτον  χϊρο του δ/ςμοφ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ  Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), να δθμιουργοφν το EΕΕΣ να  
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον παρόντα διαγωνιςμό και αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ  και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf 
προκειμζνου να το υπογράψουν  ψθφιακά και  να το υποβάλλουν ςτον δ/ςμό. 

 Διευκρινίηεται:  

                                                           
13

 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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Α. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕ 

Β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕ μαηί με χωριςτό 
ΕΕΕ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ  των απαιτουμζνων  αντίςτοιχων πεδίων του ΕΕΕ,   
για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται. 

Γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να κατατίκεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό 
φορζα που μετζχει ςτθν ζνωςθ , χωριςτό ΕΕΕΣ όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ  των 
απαιτουμζνων αντίςτοιχων πεδίων του ΕΕΕ  ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V  

Δ. Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να  ανακζςει υπο μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ 
τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ το οποίο υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ο 
οικονομικόσ φορζασ υποβάλει υποχρεωτικά χωριςτά ΕΕΕΔ όπου παρατίκενται πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ του ΜΕΟΥΣ ΙΙΙ ενοτθτα Α και Β  του ΕΕΕΣ,  για κακζναν από τουσ 
υπεργολάβουσ. Επίςθσ εφόςον ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τουσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και ποι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το μζροσ IV  εφόςον είναι ςχετικζσ με τθ ειδικι ικανότθτά 
τουσ ςτθν οποία ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ.  

Τζλοσ,  εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ  και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 
τμιματοσ, ανεξαρτιτωσ του ποςοςτοφ τθσ αξίασ του τμιματοσ που κα ανακζςει ςτον υπεργολάβο τότε  
τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΕΕΕΣ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ. 

 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψθφιακά και κατατίκεται θλεκτρονικά, από τουσ ζχοντεσ προσ τοφτο υποχρζωςθ. 
Σχετικά με τθν υποχρζωςθ τθσ υπογραφισ του ΕΕΕΣ οράτε και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-AKH)   

 

Σα ανωτζρω Δικαιολογθτικά υμμετοχισ υποβάλλονται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι 
αρχείου .pdf. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ 

 

 2.4.3.2 Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  
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H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα  

Ειδικότερα κάκε Τποψιφιοσ οφείλει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ να υποβάλει θλεκτρονικά μαηί με τθν 
προςφορά του ςτον (θλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά», με ποινι 
αποκλειςμοφ από το Διαγωνιςμό, τα παρακάτω ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι ικανότθτα του 
αναδόχου για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ειδικότερα οι  ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό κα 
υποβάλλουν ΣΟΝ ΦΆΚΕΛΟ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία που 
ορίηονται ςτα άρκρα 2, 6  και  10 τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων αλλά και ςε όλα τα ςυναφι άρκρα τθσ 
μελζτθσ τθσ Τπθρεςίασ.  
Επιπλζον πρζπει να υποβάλλουν  :  
 
α)  Τπεφκυνθ διλωςθ/δθλϊςεισ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι 

 ότι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ  
δθμοπρατοφμενθσ εργαςίασ, ότι ζχουν εκτιμιςει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλιματα του ζργου, 
και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφφλακτα τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με όλουσ 
τουσ όρουσ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των ςυμβατικϊν τευχϊν και ςφμφωνα με τθν οικονομικι 
τουσ προςφορά που υποβάλλουν και τουσ αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα,  κακϊσ και  ότι 
αποδζχονται τισ δεςμεφςεισ του Αρ. 6 τθσ Σ.Υ.  

 ο χρόνοσ ζναρξθσ / εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του ζργου. 

 ότι κα καλφψουν τον Διμο με όλθ τθν απαραίτθτθ τεχνικι υποδομι για τθν απερίςπαςτθ 
εκτζλεςθ του ζργου κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και όπωσ ορίηει το Ρ.Δ.31/2018. 

 ότι κα εκτελοφν  το ςυμβατικό ζργο κακθμερινά κακϊσ και Κυριακζσ και Αργίεσ και ςε περίπτωςθ 
ζκτακτων αναγκϊν εφόςον ηθτθκεί από τον Διμο 

 ότι αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν κάκε ςτοιχείο και ςχετικό δικαιολογθτικό εφ’ 
όςον τουσ ηθτθκεί από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 ότι αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ επίδειξθσ του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ ςε χρόνο και τόπο που 
κα τουσ ηθτθκεί από τον Διμο. 

 
 
 
 

β) Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται 
ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των τευχϊν  τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ θ 
οποία αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ, κακϊσ και των ςυναφϊν με αυτι διατάξεων των 
κείμενων νόμων και αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ 
 
γ) Εξοπλιςμόσ εκτζλεςθσ του ζργου  
Για τθν άριςτθ και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ εργολαβίασ, οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να διακζτουν 
τον απαιτοφμενο και κατάλλθλο εξοπλιςμό ςε είδοσ, αρικμό και Λειτουργικότθτα τον οποίο  κα 
κακορίηουν και κα περιγράφουν αναλυτικά  ςτθν προςφορά τουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα  ςτθ 
μελζτθ τθσ Τπθρεςίασ. Ο  εξοπλιςμόσ κα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, για τθν κατάλλθλθ εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. Θ κατοχι του εξοπλιςμοφ από τον μειοδότθ κα αποδεικνφεται με τιμολόγια αγοράσ ι 
μιςκωτιρια ςυμβόλαια.  Θ φπαρξθ του εξοπλιςμοφ κατά τθ διενζργεια  τθσ δθμοπραςίασ κα αξιολογθκεί 
κετικά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει άμα κρικεί ανάδοχοσ του ζργου  να 
παρουςιάςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό δφο μζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςε επιτροπι του 
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Διμου Μυκόνου, διαφορετικά κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ με όλεσ τισ ςυνζπειεσ που ορίηουν οι ςχετικζσ 
διατάξεισ. 
 
δ) Οργάνωςθ και υποδομι του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να παρουςιάςουν τα κάτωκι: 

Υποδομι που διακζτει ο διαγωνιηόμενοσ για το serνice και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου 
εξοπλιςμοφ (παρακατακικθ ανταλλακτικϊν, τεχνικό προςωπικό κλπ) και των εργαςιϊν. 
 
Χρονοδιάγραμμα ζναρξθσ εκτζλεςθσ των προςφερόμενων εργαςιϊν (ςθμειϊνεται ότι ο χρόνοσ 
ζναρξθσ των εργαςιϊν δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των 10 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ).  Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα ο ςυντομότεροσ χρόνοσ ζναρξθσ του ζργου. 
 
Διάκεςθ επάρκειασ εφεδρικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 
για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που είναι ςχετικζσ με το αντικείμενο του ζργου. 
 

ε) τοιχεία εμπειρίασ του διαγωνιηόμενου 
Κάκε ςτοιχείο που να αποδεικνφει τθν εμπειρία και τθν ειδίκευςθ του διαγωνιηόμενου ςτθν  εκτζλεςθ 
αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων κακϊσ και ονομαςτικό πίνακα για το προςωπικό που κα διατεκεί 
αποκλειςτικά για τθν εκτζλεςθ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου ςτον Διμο Μυκόνου, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ και για το οποίο κα δθλωκεί και θ εργαςιακι ςχζςθ (ςυνεταίροι, 
εξωτερικοί ςυνεργάτεσ με παροχι υπθρεςιϊν, μιςκοδοτοφμενοι υπάλλθλοι). Θ εργαςιακι τουσ ςχζςθ κα 
πρζπει να αποδεικνφεται με κάκε πρόςφορο μζςο. Θ μθ τιρθςθ του όρου επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ. 
Για το απαςχολοφμενο  προςωπικό κα πρζπει να κατατεκοφν ακριβι αντίγραφα των αδειϊν αςκιςεωσ 
επαγγζλματοσ εγκεκριμζνων  από τθν λιμενικι αρχι και αποδεικτικά ςτοιχεία αυτισ τθσ εργαςιακισ 
ςχζςθσ,  επικυρωμζνεσ ναυαγοςωςτικζσ άδειεσ από Λιμενικι Αρχι οι οποίεσ κα είναι ςε ιςχφ και κα 
αφοροφν επί ποινι αποκλειςμοφ το προςωπικό που ζχει  προςλάβει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ  του 
ζργου).   

 
ςτ) Διλωςθ για εκτζλεςθ ι μθ αντίςτοιχων ζργων εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ  με τισ προςφερόμενεσ 
εργαςίεσ που κα  αναφζρει με λεπτομζρεια τουσ ΟΤΑ και άλλουσ φορείσ ςτθν Ελλάδα ι ςτθν  αλλοδαπι 
που ζχουν εκτελζςει. Επίςθμα αποδεικτικά ζγγραφα που κα αποδεικνφουν τθν ςυμβατικι και πλιρθ 
εκτζλεςθ αντίςτοιχων ζργων (ςυμβάςεισ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ, βεβαιϊςεισ καλι εκτζλεςθσ) κακϊσ και  
Συμβάςεισ οι οποίεσ κα αποδεικνφουν τθν εμπειρία και τθν ικανότθτα του ανάδοχου για τθν εκτζλεςθ του 
προγράμματοσ τθσ Γαλάηιασ Σθμαίασ. 
 
      
η) τοιχεία που να αποδεικνφουν τθν μορφι τθσ επιχείρθςθσ, τθν επιχειρθματικι δομι τθσ, το εφροσ των 

δραςτθριοτιτων τθσ, τισ εμπορικζσ επιδόςεισ, το κφροσ τθσ, τθν οικονομικι επιφάνειά τθσ και τθν 
επαγγελματικι αξιοπιςτία τθσ. 

 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω  και  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ (Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ) 
τθσ διακιρυξθσ. Ειδικότερα :   

Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά 
του προςφζροντα. 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 
«Οικονομικι Ρροςφορά».  
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
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υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf 
 
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
Οι Τποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν θλεκτρονικά οικονομικι προςφορά για τθν υλοποίθςθ του 
ςυνόλου των υπθρεςιϊν του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, θ οποία κα αποτελεί και τθ υνολικι Αμοιβι 
του Αναδόχου για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνα και  ΨΘΦΙΑΚΑ 
υπογεγραμμζνα το ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ) που επιςυνάπτεται ςτο τζλοσ   
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 
 
Για τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπ’ όψθ ότι ο 

ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν  

1. τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ. 

2. τα ζξοδα κίνθςθσ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και το τακτικό serνice και ςυντιρθςθ 

για τθν διαςφάλιςθ τθσ άψογθσ λειτουργίασ του. 

3. τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ. 

4. τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι, τζλθ και 

φόρουσ 

5. τθν αμοιβι (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ) του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

(ναυαγοςϊςτεσ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν απαςχόλθςθ του. 

6. το "management" του ζργου (εκπαίδευςθ προςωπικοφ, τεχνικι υποςτιριξθ, παροχι 

τεχνογνωςίασ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, εποπτεία και ςχεδιαςμόσ των εργαςιϊν, κλπ). 

 

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.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  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

 β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι  ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ  (Ραράρτθμα Α) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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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 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  που δεν επιτρζπεται  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ . Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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» 
τζςςερισ (4) 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 προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο 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. 
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3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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 οργάνου14. 

β)  Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο 
των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ 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 και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

 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», ςτθν ανακζτουςα αρχι15 προσ ζγκριςθ. 

 Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ16. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ)  Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ)  Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

 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 ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ  

 Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων. 

 Σα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ,  ςτουσ προςφζροντεσ17. 

                                                           
14 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” 
15 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 
16 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
17 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

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, το πολφ  είκοςι (20) θμερϊν 18 από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ19 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 με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, 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 

                                                           
18 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 

του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν 
μζςων' 

19 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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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 του20.  

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 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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 .21 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ22 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 

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

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 

                                                           
20 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
21 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017. 
22 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
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ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 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. 
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά 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 πιςτοποιθτικϊν 

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, το οποίο 
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 προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

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 διαφορετικά. 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

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 ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
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ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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 του αρμοδίου οργάνου  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ αποηθμίωςθ του ανάδοχου για τισ παρεχόμενεσ εργαςίεσ κα καταβάλλεται ςτο τζλοσ ζκαςτου 
μινα, φςτερα από ςφνταξθ πιςτοποιθτικοφ καλισ εκτζλεςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου που 
κα εκδίδεται εντόσ 10 θμερϊν από το πζρασ του πιςτοποιοφμενου μινα. 

Κάκε τζλοσ του μθνόσ κα ςυντάςςεται πιςτοποίθςθ εργαςιϊν από τον ανάδοχο εργολάβο που κα 
ςυνοδεφεται από τισ αντίςτοιχεσ εντολζσ, κα ελζγχεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου εντόσ 10 
θμερϊν. Στθ ςυνζχεια με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν ο Διμοσ κα προβαίνει  
ςτθν πλθρωμι του εργολάβου το αργότερο μζχρι το πζρασ του επόμενου μινα. 

Κατά τα λοιπά κα ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% 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 ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ  επί του κακαροφ ποςοφ 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. O ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του ζργου με τον ανάλογο εξοπλιςμό και 
προςωπικό εντόσ προσ προκεςμίασ που ορίηει ςτθν προςφορά του θ οποία δεν κα υπερβαίνει το χρονικό 
όριο δζκα (10) θμερϊν (διάςτθμα εκτιμοφμενο ωσ επαρκζσ για τθν εγκατάςταςθ του ανάδοχου και κζςθ 
ςε λειτουργία όλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ) από τθν υπογραφι προσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  Θ 
παραπάνω διαδικαςία εγκατάςταςθσ κα γίνει με εντολι του Διμου ςε χρόνο ο οποίοσ κα οριςτεί από 
αυτόν. O ανάδοχοσ οφείλει να κάνει τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςε ακριβι θμερομθνία που κα του 
ανακοινϊςει θ επιβλζπουςα υπθρεςία του Διμου.   

 O ανάδοχοσ υποχρεοφται μόλισ εγκαταςτακεί να υποβάλλει ςτθν υπθρεςία του Διμου κατάςταςθ 
που να εμφανίηει τον αρικμό προσ αδείασ επαγγζλματοσ του κάκε ναυαγοςϊςτθ κακϊσ και το ςφνολο του 
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιιςει. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
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α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από 
τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ  επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4 (Απόρριψθ παραδοτζων 
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ 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 αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν κακ’ 
φλθν αρμόδια υπθρεςία θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ] δφνανται να ορίηονται 
και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τον Ιοφνιο ζωσ και το Σεπτζμβριο του 
2019 και ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για άλλουσ  4) μινεσ από τον Ιοφνιο 
ζωσ και το Σεπτζμβριο του 2020. 

6.3  Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τθ 
διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ  μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  
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6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

                                                                                                      ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 01/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ‘ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
ΜΤΚΟΝΟΤ, ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2019 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΣΟ 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟ  ΓΙΑ ΣΟ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ’ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
2. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
3. ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΘ  ΕΚΘΕΣΘ – ΜΕΛΕΤΘ 

 

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ ΣΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ». 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν παροχι υπθρεςίασ για τθν ‘Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ πολυςφχναςτων 
παραλιϊν Μυκόνου για το ζτοσ 2019 με δικαίωμα προαίρεςθσ ςτο επόμενο ζτοσ  για το ίδιο χρονικό 
διάςτθμα’ οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ πολυςφχναςτεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ από τθν  Επιτροπι 
του άρκρου 11 του Ρ.Δ. 31/2018 και επομζνωσ επιβάλλεται θ επιτιρθςι τουσ από ναυαγοςϊςτεσ :  

  1.   Ραραλία Ψαρροφ 

2.   Ραραλία Ρλατφ Γιαλόσ 

3.   Ραραλία Καλαμοπόδι (Ραραντάϊσ) 
4.   Ραραλία Ρλιντρί (Σοφπερ Ραραντάϊσ) 
5.   Ραραλία Ραράγκα 
6.   Ραραλία Αγράρι 
7.   Ραραλία Ελιά ( 2 Ρφργοι – 2 Ναυαγοςϊςτεσ) 
8.   Ραραλία Καλό Λιβάδι ( 2 Ρφργοι – 2 Ναυαγοςϊςτεσ) 
9.   Ραραλία Καλαφάτθ ( 2 Ρφργοι – 2 Ναυαγοςϊςτεσ) 

       10.  Ραραλία Άγιοσ Στζφανοσ 

       11.  Ραραλία Ράνορμοσ 

       12.  Ραραλία Άγιοσ Ιωάννθσ (Διακόφτθσ) 

       13.  Ραραλία Ορνοφ 

 

Η ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο εξγαζίαο γηα ηελ  πεξίνδν (Ινύληνο-Σεπηέκβξηνο 2019) ππνινγίδεηαη ζην 

πνζό ηωλ € 338.709,36 πιένλ ΦΠΑ θαη  ζηελ πεξίπηωζε πνπ γίλεη ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

πξναίξεζεο γηα ηελ πεξίνδν  ηεο παξάηαζεο (Ινύληνο-Σεπηέκβξηνο 2020) ππνινγίδεηαη ζην πνζό 

ηωλ € 338.709,36 πιένλ ΦΠΑ θαη ζπλνιηθά ζην πνζό ηωλ εμαθνζίωλ εβδνκήληα επηά ρηιηάδωλ 

ηεηξαθνζίωλ δεθανθηώ επξώ θαη εβδνκήληα δύν ιεπηώλ (677.418,72 €) πιένλ Φ.Π.Α. 

Σε πεξίπηωζε  θαηά ηελ νπνία,  θαηόπηλ ηωλ απνθάζεωλ ηωλ ιηκελαξρείωλ κεηωζνύλ νη 

πνιπζύρλαζηεο παξαιίεο (άξα θαη ν αξηζκόο ηωλ απαηηνύκελωλ λαπαγνζωζηώλ θ.ι.π.), ν αλάδνρνο 

δελ ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζηηο αληίζηνηρεο παξαιίεο θαη επνκέλωο δελ ζα πιεξωζεί ηελ αληίζηνηρε 

ζπκβαηηθή ακνηβή όπωο αλαιύεηαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

Η εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016. 
 

 

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει  ναυαγοςϊςτθ χωρίσ ςχετικό βάκρο από 11.00’ π.μ. ζωσ 
15.00’ μ.μ. και για 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα ςτθν παραλία ςτον παλαιό λιμζνα Μυκόνου (Αγία Άννα 
Καμινάκι) για τουσ μινεσ Ιοφνιο, Ιοφλιο και Αφγουςτο. Θ ςυγκεκριμζνθ παραλία αν και δεν ζχει 
χαρακτθριςτεί πολυςφχναςτθ, επειδι είναι ςτθν Χϊρα τθσ Μυκόνου παρουςιάηει μεγάλθ επιςκεψιμότθτα 
κατά τουσ κερινοφσ μινεσ λόγω τθσ κρουαηιζρασ, και για τθν αςφάλεια των λουομζνων προβλζπεται 
ναυαγοςωςτικι κάλυψθ.  

 

Θ ςυνολικι ενδεικτικι δαπάνθ για όλεσ τισ προαναφερόμενεσ παραλίεσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ποςοφ 
που κα προκφψει ςτθν περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
839.999,22€  (& ολογράφωσ: Οκτακόςιεσ Τριάντα Εννζα Χιλιάδεσ Εννιακόςια ενενιντα εννζα Ευρϊ και 
Είκοςι δφο λεπτά), ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.  
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Θ εργαςία κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»;όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

 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 
Προςϊπων 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) «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 Συνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 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 "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ” 

 τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 

 τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 Α). 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

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

 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 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”+ 

 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 

Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 

αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ -υκμίςεισ για τον 

εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν 

αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 

ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και 

άλλεσ διατάξεισ.” 

 του  π.δ..31/2018 «Σχολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, 
υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ.», όπωσ τροποποιθμζνεσ 
ιςχφουν. 

 του άρκρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, 
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 22 
του Ν. 4144/2013  

 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 
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ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 

Ο Διμοσ Μυκόνου κα ανακζςει, μετά από  διεκνι ανοικτό διαγωνιςμό τθν προαναφερόμενθ εργαςία ςε 
ανάδοχο που κα διακζτει το απαραίτθτο βάςει νομοκεςίασ (Ρ.Δ. 31/2018) προςωπικό (τον απαιτοφμενο 
αρικμό ναυαγοςωςτϊν), τον εξοπλιςμό και τθν τεχνογνωςία και ανάλογθ εμπειρία που είναι απαραίτθτα 
για τθν καλι εκτζλεςθ του. 

 

 

                      Μφκονοσ, 12-03-2019                                              Μφκονοσ, 12-03-2019 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

Διοικθτικισ  Υπθρεςίασ 

και α.α. 

 

 

Ελζνθ Μπαρπάτση 

Προϊστ. Τμ. Διοικ. κατάστασης 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Ευάγγελοσ Ακ. Καντεράκθσ 

ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

α/α  

Ρεριγραφι 

Αρικμόσ 
Ναυαγο-
ςωςτϊν 

Μινεσ 
απαςχό-

λθςθσ 

Τιμι μονάδασ ανά 
ναυαγοςϊςτθ και 

ανά μινα (€) 

Αξία (€) 

1 

 

Ρολυςφχναςτεσ παραλίεσ Διμου             
Μυκόνου  για το ζτοσ 2019 

17 4 4.981,02 338.709,36 

Ροςό προαίρεςθσ για ζνα (1) χρόνο 338.709,36 

Άκροιςμα 677.418,72 

ΦΡΑ 24% 162.580,50 

Σφνολο 839.999,22 

 

Θ τιμι μονάδασ ανά ναυαγοςϊςτθ και ανά μινα για τθν «ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ, ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2019 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟ  ΓΙΑ ΣΟ ΙΔΙΟ 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ», περιλαμβάνει: 

α) τθ χριςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, 

τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. 
το τακτικό service και ςυντιρθςθ του υπό χριςθ εξοπλιςμοφ για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
άψογθσ λειτουργίασ του. 
Τα άμεςα ζξοδα λειτουργίασ και κίνθςθσ του εξοπλιςμοφ του (καφςιμα, λιπαντικά, ςυντιρθςθ 
κ.λ.π.) 
Τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του υπό χριςθ εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι τζλθ και 
φόροι. 

β) το απαιτοφμενο προςωπικό,   

τθν αμοιβι του άμεςα απαςχολοφμενου προςωπικοφ (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ των 
οδθγϊν, χειριςτϊν και βοθκθτικοφ προςωπικοφ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν απαςχόλθςι 
του, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των εργοδοτικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων του προςωπικοφ κακϊσ  
και των επιβαρφνςεων για εργαςία κατά το ςαββατοκφριακο, όλων των εξόδων για τθν εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ  ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ Σ.Υ. ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
όλων των νόμιμων κρατιςεων. 

   

                        Μφκονοσ, 12-03-2019                                              Μφκονοσ, 12-03-2019 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                             

     

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

Διοικθτικισ  Υπθρεςίασ 

και α.α. 

Ελζνθ Μπαρπάτση 

Προϊστ. Τμ. Διοικ. κατάστασης 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Ευάγγελοσ Ακ. Καντεράκθσ 

ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ 
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   ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

           ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ : 

 

        ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΟΤ (ΑΡΘΡΑ 1-4) 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων για το ζργο: « ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ 
ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ ΣΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ». 

Ο Διμοσ Μυκόνου κα ανακζςει, μετά από διαγωνιςμό τθν  προαναφερόμενθ εργαςια , ςε ανάδοχο που 
κα διακζτει το προςωπικό, τον εξοπλιςμό και τεχνογνωςία που είναι απαραίτθτα για τθν ορκι και ομαλι  
εκτζλεςθ του. 

 

Άρκρο 1ο.  Διάκριςθ χϊρου εργαςίασ 

 

Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ εργαςίασ και άμεςθσ παροχισ εργαςιϊν του αναδόχου ορίηεται θ παραλιακι ηϊνθ 
των ακτϊν του Διμου Μυκόνου και ςυγκεκριμζνα : 

Ο κατάλλθλα οργανωμζνοσ χϊροσ του αιγιαλοφ ι και τθσ παραλίασ ι ηϊνθσ Λιμζνα ςτον οποίο 
ειςζρχονται άτομα για λιψθ λουτροφ ςτθν ζμπροςκεν αυτοφ καλάςςια περιοχι. 

Ωσ λουτρικι εγκατάςταςθ νοείται ο χϊροσ του αιγιαλοφ ι και τθσ παραλίασ ι ηϊνθσ λιμζνα ο οποίοσ 
παραχωρείται ι εκμιςκϊνεται από (Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, 
οργανωμζνεσ καταςκθνϊςεισ κ.λ.π.) για χριςθ εκμιςκοφμενων καλάςςιων μζςων αναψυχισ, τοποκζτθςθ 
κακιςμάτων ι ανακλίντρων ι μζςων προφφλαξθσ από τον ιλιο.     

Ο απαιτοφμενοσ από τθν νομοκεςία αρικμόσ  ναυαγοςϊςτων κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτα 
παρακάτω ςθμεία τθσ παραλίασ του Διμου Μυκόνου. Οι ϊρεσ ευκφνθσ κα είναι κατϋ ελάχιςτον οι 
επιβαλλόµενεσ από το Νόµο, κα αναγράφονται ςε πίνακα ανθρτθµζνο ςε κάκε πφργο. Υπενκυµίηεται ότι 
οι ϊρεσ ευκφνθσ προςδιορίηονται µεταξφ 10:30π.µ. και 17:30µ.µ.. 

 

 

1. Ραραλία Ψαρροφ 

2. Ραραλία Ρλατφ Γιαλόσ 

3. Ραραλία Καλαμοπόδι (Ραραντάϊσ) 

4. Ραραλία Ρλιντρί (Σοφπερ Ραραντάϊσ) 

5. Ραραλία Ραράγκα 

6. Ραραλία Αγράρι 

7. Ραραλία Ελιά ( 2 Ρφργοι – 2 Ναυαγοςϊςτεσ) 

8. Ραραλία Καλό Λιβάδι ( 2 Ρφργοι – 2 Ναυαγοςϊςτεσ) 

9. Ραραλία Καλαφάτθ ( 2 Ρφργοι – 2 Ναυαγοςϊςτεσ) 

              10.  Ραραλία Άγιοσ Στζφανοσ 

              11.  Ραραλία Ράνορμοσ 
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       12.Ραραλία Άγιοσ Ιωάννθσ (Διακόφτθσ) 

       13.Ραραλία Ορνοφ 

 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα διακζτει υποχρεωτικά ναυαγοςϊςτθ χωρίσ ςχετικό βάκρο από 11.00’ π.μ. ζωσ 
15.00’ μ.μ. και για 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα ςτθν παραλία ςτον παλαιό λιμζνα Μυκόνου (Αγία Άννα 
Καμινάκι) για τουσ μινεσ Ιοφνιο, Ιοφλιο και Αφγουςτο. Θ ςυγκεκριμζνθ παραλία αν και δεν ζχει 
χαρακτθριςτεί πολυςφχναςτθ, επειδι είναι ςτθν Χϊρα τθσ Μυκόνου παρουςιάηει μεγάλθ επιςκεψιμότθτα 
κατά τουσ κερινοφσ μινεσ λόγω τθσ κρουαηιζρασ, και για τθν αςφάλεια των λουομζνων προβλζπεται 
ναυαγοςωςτικι κάλυψθ.  

 

 

Άρκρο 2ο. Μεκοδολογία εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

 

2.1   Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποδείξει ςτθν προςφορά όλα τα τεχνικά και μθχανικά μζςα που 
προβλζπονται ςτο Ρ.Δ. 31/2018 ωσ απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ  των εργαςιϊν του Ναυαγοςϊςτθ.  
Συγκεκριμζνα:  

          Σφµφωνα µε το άρκρο 7 του Ρ.∆. 31/2018 ο Ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να είναι εφοδιαςµζνοσ µε τον 
εξισ εξοπλιςµό:                                                                                                                          

1) Μθχανοκίνθτο επαγγελματικό μικρό ςκάφοσ, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον 3,30 μζτρων, 
ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον των 6 HP, εγγεγραμμζνο ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, 
χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για τθν κατθγορία του εφόδια. Στο μζςο των 
πλευρϊν του μικροφ ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ 
και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. Θ ζλικα του μικροφ ςκάφουσ είναι 
προφυλαγμζνθ με πλζγμα για τθν αποτροπι ατυχιματοσ. 

2) Αδιάβροχο φακό. 

3) Κυάλια. 

4) Ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «Δ» του ΡΔ 31/2018 . 

5) Σανίδα διάςωςθσ, τουλάχιςτον 2,20 μζτρων, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «ΣΤ» του ΡΔ 31/2018. 

6) Σωςτικόσ ςωλινασ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «Ε» » του ΡΔ 31/2018. . (Ο εφοδιαςμόσ με 
ςωςτικό ςωλινα είναι προαιρετικόσ). 

7) Φορθτό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Ραραρτιματοσ «Ι». 

8) Ρτυςςόμενο φορείο ι πλωτό φορείο. 

9) Δφο (02) ςθμαντιρεσ, χρϊματοσ πορτοκαλί, με ςχοινί μικουσ τουλάχιςτον πενιντα (50) μζτρων. 

10) Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ – 
LIFE GUARD. 

11) Καπζλο, ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ και κάτωκεν 
αυτισ θ ζνδειξθ LIFE GUARD. 

12) Γυαλιά θλίου. 

13) Ρινακίδα, χρϊματοσ πορτοκαλί, με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ και κάτωκεν αυτισ τθν 
ζνδειξθ FIRST AID, μπλε απόχρωςθσ. 

14) Ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ. 

15) Καταδυτικό μαχαίρι. 

16) Μάςκα βυκοφ. 
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17) Βατραχοπζδιλα. 

18) Σθμαία Ναυαγοςϊςτθ, χρϊματοσ πορτοκαλί, διατάςεων 40 χ 80 εκ., με τθν ζνδειξθ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ LIFE GUARD, μπλε απόχρωςθσ. 

19) Σθμαία χρϊματοσ ερυκροφ, ίςων διαςτάςεων με τθν προθγοφμενθ, με τθν ζνδειξθ ΧΩΙΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ NO LIFE GUARD, λευκισ απόχρωςθσ. 

20) Κινθτό τθλζφωνο, ο αρικμόσ κλιςθσ του οποίου δθμοςιοποιείται, με μζριμνα του 
εκμεταλλευόμενου τθ λουτρικι εγκατάςταςθ, με κάκε πρόςφορο μζςο, αναγράφεται ςε περίοπτθ 
κζςθ ςτο βάκρο (παρατθρθτιριο) και αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι Λιμενικι Αρχι. 

21) Φορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόασ). 

22) Κοινι ςφυρίχτρα. 

23) Ρράςινθ ςθμαία (Κολυμπάτε ελεφκερα). 

24) Κίτρινθ ςθμαία (Κολυμπάτε με προςοχι). 

25) Κόκκινθ Σθμαία (Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο νερό). 

26) Φορθτι ςυςκευι VHF. 

και επιπλζον  

πζραν των παραπάνω υποχρεϊςεων, επιπλζον, ζνα μθχανοκίνθτο μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ, 
εγγεγραμμζνο ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν ωσ επαγγελματικό, ολικοφ μικουσ 
τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα 
για τθν κατθγορία του εφόδια. Στο μζςο των πλευρϊν του ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι 
γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε 
απόχρωςθσ. Επιπλζον, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με μόνιμα εγκατεςτθμζνο προβολζα, κακϊσ 
και με VHF GPS – PLOTER- ΦΟΘΤΟ ΦΑΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ – ΦΟΘΤΟ ΑΡΙΝΙΔΩΤΘ. Στο 
ςκάφοσ κα επιβαίνουν ο χειριςτισ του και ζνασ ναυαγοςϊςτθσ, όντεσ ςε ετοιμότθτα κακθμερινά 
για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 

2.2  Τοποκετοφν ςε εμφανι ςθμεία πρόςβαςθσ, ςτο χϊρο των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων, ειδικζσ 
καλαίςκθτεσ πινακίδεσ διπλισ όψεωσ ςτισ οποίεσ αναγράφονται ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα θ 
ςθμαςία των ςθμαιϊν και ενδείξεων, το ωράριο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ, οι τυχόν υπάρχοντεσ 
περιοριςμοί ι απαγορεφςεισ, οι αρικμοί τθλεφϊνων των τοπικϊν κζντρων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν και 
τθσ Λιμενικισ Αρχισ και ο Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (112).  

 

 

 2.3    Βάκρο ναυαγοςϊςτθ 

◦ Θ καταςκευι του βάκρου δεν είναι μόνιμθ, γίνεται από κατάλλθλα υλικά κατά τρόπο ϊςτε να 
αντζχει ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ και φζρει απαραίτθτα κλίμακα ανόδου, κάκιςμα, 
ιςτό ςθμαίασ και ςκζπαςτρο προφφλαξθσ από τον ιλιο. Το φψοσ του βάκρου από τθν 
επιφάνεια τθσ κάλαςςασ υπερβαίνει τα τρία (3) μζτρα. 

◦ Θ κζςθ του βάκρου είναι τζτοια ϊςτε να  διαςφαλίηεται ο ζλεγχοσ και θ τζλεια κατόπτευςθ με 
ςτόχο τθν άμεςθ παροχι βοικειασ ςε κινδυνεφοντεσ. 

◦ Κατά το χρόνο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ αναρτάται ςε περίοπτθ κζςθ του βάκρου θ 
πινακίδα με τθν ζνδειξθ των πρϊτων βοθκειϊν και επαίρεται ςτον ιςτό θ ςθμαία 
ναυαγοςϊςτθ. 

◦ Εφόςον για οποιονδιποτε λόγο απουςιάηει ο ναυαγοςϊςτθσ από τθ λουτρικι εγκατάςταςθ, 
αφαιρείται θ πινακίδα με τθν ζνδειξθ των πρϊτων βοθκειϊν και επαίρεται επί ιςτοφ θ ςθμαία 
που δεικνφει τθν απουςία ναυαγοςϊςτθ.  
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Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τα αναλϊςιμα και το μθχανικό εξοπλιςμό που απαιτοφνται για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και το αναγκαίο ειδικευμζνο, ζμπειρο και ικανό, προςωπικό για να 
ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου του Διμου Μυκόνου. 

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν Οριοκζτθςθ των ακτϊν με μεγάλα κόκκινα μπαλόνια 
όπωσ προβλζπεται από τθ νομοκεςία για τθν προςταςία των λουομζνων ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ 
του Ρ.∆. 31/2018, για τθ ςυντιρθςι τουσ και τθν αναπλιρωςι τουσ ςε περίπτωςθ καταςτροφισ ι 
απωλειϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κολυµβθτικισ περιόδου και  για τθν  αποµάκρυνςι τουσ µετά το πζρασ τθσ 
περιόδου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ υγιεινισ, αςφάλειασ 
εργαηομζνων και προςταςίασ περιβάλλοντοσ (περιβαλλοντικοί όροι). 

 

 

 

 

Τζλοσ, ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να απαςχολεί  και ζναν  Επόπτθ – ναυαγοςϊςτθ τα κακικοντα του 
οποίου είναι να περιπολεί ςτισ παραλίεσ και να µεριµνά για κζµατα όπωσ: επίλυςθ λεπτοµερειϊν, 
διατιρθςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ και εικόνασ τθσ παραλίασ, οριοκζτθςθ των πόςτων, ςυντιρθςθ του 
υλικοφ τθσ παραλίασ, ενθµζρωςθ για τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και υλικϊν.          

 

 Ραραρτιματα: 

α) ΡΑΑΤΘΜΑ Γ: «φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό και όργανα ςχολϊν 

ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ». 

β) ΡΑΑΤΘΜΑ Δ: «Τφποσ ναυαγοςωςτικοφ ςωςιβίου (RESCUE CAN)». 

γ) ΡΑΑΤΘΜΑ Ε: «Τφποσ ςωςτικοφ ςωλινα (RESCUE TUBE)». 

δ) ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ: «Τφποσ ναυαγοςωςτικισ ςανίδασ (RESCUE BOARD)». 

ε) ΡΑΑΤΘΜΑ Ι: «Ρεριεχόμενο φορθτοφ φαρμακείου ναυαγοςϊςτθ». 
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        ΡΑΑΤΘΜΑ  Γ’ 

 

 

ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΟ–ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΓΑΝΑ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ.  

Α. ΦΑΜΑΚΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

Καρδιο-κυκλοφορικά αναλθπτικά 1 

Αντιαιμορραγικά-μθτροτονικά 2 

Για υπόταςθ  1 

Αναλγθτικά-αντιπυρετικά 3 

Ιςχυρά αναλγθτικά μθ οπιοφχα 2 

Σπαςμολυτικά 1 

Αντιεμετικά και κατά του ιλλίγγου 3 

Ενζςιμο κορτικοςτεροειδζσ 1 

Οξυγονοφχο φδωρ (200 CC) 1 

Ιϊδιο (100 CC) 1 

Μερκουροχρϊμ (100 CC) 1 

Οινόπνευμα (200 CC) 1 

Σκεφαςμα κατά εγκαυμάτων  2 

Τοπικό αναιςκθτικό ξυλοκαΐνθ 2% 1 

Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Συςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπoυ Brook 1 

Αυτοκόλλθτοσ ελαςτικόσ επίδεςμοσ 2 

Φουςκωτοί νάρκθκεσ (χζρι – πόδι) 2 

Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ 5 

Αυχενικό περιλαίμιο 1 

Βαμβάκι 2 

Γάντια πλαςτικά μιασ χριςεωσ 10 ηεφγθ 

Ελαςτικόσ επίδεςμοσ κοινόσ 2 

Επίδεςμοι κοινοί 10 

Λευκοπλάςτθσ 2 

Gauz. Αποςτειρωμζνο τοφλι εμβαπτιςμζνο ςε λιπαρι 
ουςία, νερό και φυτικά ζλαια για ζγκαυμα 

5 

Ψαλίδι κοινό 1 
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Στθκοςκόπιο 1 

Γ. ΟΓΑΝΑ  

Μανόμετρο αρτθριακισ πίεςθσ 1 

Θερμόμετρο κοινό 2 

Θερμόμετρο υποκερμίασ  1 

Αεραγωγόσ τφπoυ Guedel 1 

Συςκευι ανάνθψθσ δια χειρόσ (AMPU) 1 

Συςκευι οξυγονοκεραπείασ τουλάχιςτον  2 ½ λίτρα 
με μειωτιρα πίεςθσ 

1 

Σφριγγεσ μιασ χριςθσ 5 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ  Δ’ 

 

‘Ππωσ φωτογραφία ςελ. 7479  ΦΕΚ Α Αρ. Φφλλου 61 (Τεφχοσ Α’ 61/04.04.2018/ Ρ.Δ. 31/2018). 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ  Ε’ 

 

‘Ππωσ φωτογραφία ςελ. 7480  ΦΕΚ Α Αρ. Φφλλου 61 (Τεφχοσ Α’ 61/04.04.2018/ Ρ.Δ. 31/2018). 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ  ΣΤ’ 

 

‘Ππωσ φωτογραφία ςελ. 7481  ΦΕΚ Α Αρ. Φφλλου 61 (Τεφχοσ Α’ 61/04.04.2018/ Ρ.Δ. 31/2018). 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ  I’ 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΘΤΟΥ ΦΑΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΚΥΤΙΑ) 

Καρδιο-κυκλοφορικά αναλθπτικά 1 

Αναλγθτικά 1 

Ενζςιμο κορτικοειδζσ 1 

Σφριγγεσ 5 cc 2 

Σκεφαςμα κατά εγκαυμάτων 2 
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Φορθτι φιάλθ οξυγόνου τουλάχιςτον 1lit με μειωτιρα 
πίεςθσ και ςυςκευι χοριγθςθσ οξυγόνου 

1 

Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπου 
Βrook 

1 

Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ τφπου Guedel 1 

Συςκευι ανάνθψθσ δια χειρόσ (AMPU) 1 

Επίδεςμοι κοινοί 5 

Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ  2 

Ελαςτικόσ επίδεςμοσ  1 

Αποςτειρωμζνο τοφλι εμβαπτιςμζνο ςε νερό και φυτικά 
ζλαια για ζγκαυμα 

2 

Mercurochrom 50 cc 

Οξυηενζ 50 cc 

Οινόπνευμα 50 cc 

Λευκοπλάςτθσ 1 

Ψαλίδι κοινό 1 

          

 

Άρκρο 3ο  Προςωπικό εκτζλεςθσ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου  

 

Το προςωπικό που κα διακζςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα είναι το απαιτοφμενο 
ςφμφωνα με τθ νομοκεςία,δθλαδι όςα άτομα χρειάηονται να απαςχολθκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ να είναι 
απαραιτιτωσ  εφοδιαςμζνοι με τθν απαραίτθτθ άδεια από τθν Λιμενικι Αρχι θ οποία κα είναι ςε ιςχφ. 

 

3.1     Τποχρεϊςεισ ναυαγοςϊςτθ : 

▪ Ο ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςε ετοιμότθτα με ζνδυμα κολφμβθςθσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια 
τθσ υπθρεςίασ του και μπορεί να περιπολεί με ςωςτικι λζμβο κωπθλατϊντασ κοντά ςτο 
χϊρο των λουομζνων ι να κάκεται επί του υπάρχοντοσ βάκρου ναυαγοςϊςτθ από 10.30’ 
π.μ. ζωσ 17.30’ μ.μ. και για 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα. 

▪ Ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του παρακολουκεί τουσ λουόμενουσ, 
είναι ςε άμεςθ ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ και δεν εκτελεί άλλθ παράλλθλθ εργαςία. 

 

 

 

Άρκρο 4ο. Δαπάνθ του ζργου 

 

4.1   Θ δαπάνθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ για το ζτοσ 2019 προχπολογίηεται ςτο 
ποςό των 338.709,36 ευρϊ πλζον του Φ.Ρ.Α. και για το ζτοσ 2020 προχπολογίηεται ςτο ποςό των 
338.709,36 ευρϊ πλζον του Φ.Ρ.Α.  
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ :  

 

ΤΝΑΦΕΙ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ 

 

(ΑΡΘΡΑ 5-9) 

 

 

Άρκρο 5ο. Γενικοί όροι και προχποκζςεισ εκτζλεςθσ ζργου 

 

5.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ που αφοροφν το αντικείμενο του ζργου 
για να λάβουν γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν εργαςίασ. 

5.2 Θεωρείται δεδομζνο ότι οι διαγωνιηόμενοι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και των 
ειδικϊν ςυνκθκϊν του ζργου. Σε καμιά περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να ςτθρίηεται ςτθν άγνοια 
των ςυνκθκϊν και αναγκϊν των παραλιακϊν ηωνϊν του Διμου για περιπτϊςεισ προβλθμάτων ι 
αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

5.3 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τοπικι τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ θ οποία κα του εξαςφαλίηει 
ςυνεχϊσ τθν απόλυτθ υποςτιριξθ και απρόςκοπτθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί για 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλλουν ςτοιχεία με τα οποία κα αποδεικνφεται θ 
τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ που διακζτουν και κα εφαρμόςουν (προςωπικό, εξοπλιςμόσ κ.λ.π.).  

5.4 Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου προσ τισ εντολζσ και 
οδθγίεσ τθσ οποίασ οφείλει απόλυτθ ςυμμόρφωςθ και ευρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι για να πιςτοποιείται 
και θ εκτζλεςθ εργαςίασ του. 

5.5 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ 
Αςτυνομικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ κακϊσ επίςθσ και με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και κανόνεσ τιρθςθσ 
«περί ναυαγοςωςτικοφ ζργου». 

5.6 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει τουσ ανάλογουσ υπεφκυνουσ επόπτεσ για το προςωπικό του, οι 
οποίοι κα ςυντονίηουν το ναυαγοςωςτικό ζργο και κα ενθμερϊνουν τισ υπθρεςίεσ του Διμου για κζματα 
που αφοροφν τθν καλφτερθ δυνατι εκτζλεςθ του ζργου. 

5.7 Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ζργου αμείβεται και 
αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Σθμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ 
αναςφάλιςτου προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν νόμιμθ 
άδεια εργαςίασ θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

5.8 Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ κα  αντικακίςταται, εφόςον το απαιτιςει ο  Διμοσ, ςε 
περίπτωςθ που κα κρικοφν ακατάλλθλοι για τθν ομαλι διεκπεραίωςθ του ςυμβατικοφ ζργου. 

5.9 Ο εξοπλιςμόσ του ανάδοχου που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα πρζπει να 
διατθρείται κακαρόσ. Επίςθσ απαγορεφεται θ οποιαδιποτε διαφιμιςθ επί του εξοπλιςμοφ του αναδόχου 
πλθν των λογότυπϊν του και του Διμου Μυκόνου. 

 

 

Άρκρο 6ο.  Ειδικοί όροι και προχποκζςεισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 
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Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ  προςφοράσ τουσ να ζχουν ςυμπλθρωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ και να δεςμεφονται για τα παρακάτω: 

 

6.1 Σε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι κακοιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςίασ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του με άλλο ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί το 
προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ διακοπι. Υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθν  αρμόδια 
υπθρεςία για τθν αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ εργαςίασ και να ενθμερϊςει με ποιο 
τρόπο και ςε πόςο χρονικό διάςτθμα κα προβεί ςτθν επανόρκωςι τθσ. 

6.2 Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθν ςφμβαςθ ι για κάποιο λόγο μζροσ αυτισ, από άλλο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο χωρίσ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου, μετά από απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου. 

6.3 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ και ευκφνθ, να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια 
του προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν 
ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό 
του ανάδοχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει καμία ευκφνθ και ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά 
τισ ευκφνεσ, τόςο τισ αςτικζσ όςο και τισ ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ. 

6.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ςυμβατικό ζργο κακθμερινά κακϊσ και Κυριακζσ και Αργίεσ και 
ςε περίπτωςθ ζκτακτων αναγκϊν εφόςον ηθτθκεί από τον Διμο. 

 

6.5 Για τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπόψθ ότι ο 
ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν : 

 Τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. 

 Το τακτικό service και ςυντιρθςθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν διαςφάλιςθ τθσ άψογθσ 
λειτουργίασ του. 

 Τθν αμοιβι του άμεςα απαςχολοφμενου προςωπικοφ (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ των 
οδθγϊν, χειριςτϊν και βοθκθτικοφ προςωπικοφ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν απαςχόλθςι του. 

 Τα άμεςα ζξοδα λειτουργίασ και κίνθςθσ του εξοπλιςμοφ του (καφςιμα, λιπαντικά, ςυντιρθςθ 
κ.λ.π.) 

 Τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι τζλθ και 
φόροι. 

 

 

Άρκρο 7ο. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

 

Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ οικείασ Σφμβαςθσ οφείλει να κατακζςει ςτον Διμο εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ζξι μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και θ αξία τθσ κα είναι ίςθ με το 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α. 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν, αυτό το δικαίωμα 
ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι. 

Οι ωσ άνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα περιλαμβάνουν τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του 
Διαγωνιηομζνου, υπζρ του οποίου εκδίδονται. Τζλοσ, οι ωσ άνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα περιζχουν κατ’ 
ελάχιςτο τον όρο ότι ο εγγυθτισ παραιτείται από τισ ενςτάςεισ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, κακϊσ επίςθσ και 
ότι ο εγγυθτισ αναγνωρίηει τθν υποχρζωςι του να καταβάλει ςτον Διμο το ποςό τθσ εγγφθςθσ μζςα ςε 
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πζντε (5) θμζρεσ από τθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Διμου, χωρίσ καμία ζνςταςθ ι αντίρρθςθ και, 
ιδίωσ, χωρίσ ο εγγυθτισ να δικαιοφται να ερευνά τθν φπαρξθ ι το νόμιμο τθσ απαίτθςθσ του Διμου. 

 

 

 

Άρκρο 8ο.  Πλθρωμι εκτελεςκζντων εργαςιϊν 

 

8.1 Θ αποηθμίωςθ του ανάδοχου για τισ παρεχόμενεσ εργαςίεσ κα καταβάλλεται ςτο τζλοσ ζκαςτου μινα, 
φςτερα από ςφνταξθ πιςτοποιθτικοφ καλισ εκτζλεςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου που κα 
εκδίδεται εντόσ 10 θμερϊν από το πζρασ του πιςτοποιοφμενου μινα. Κάκε τζλοσ του μθνόσ κα 
ςυντάςςεται πιςτοποίθςθ εργαςιϊν από τον ανάδοχο εργολάβο που κα ςυνοδεφεται από τισ 
αντίςτοιχεσ εντολζσ, κα ελζγχεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου εντόσ 10 θμερϊν. Στθ 
ςυνζχεια με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν ο Διμοσ κα προβαίνει  ςτθν 
πλθρωμι του εργολάβου το αργότερο μζχρι το πζρασ του επόμενου μινα. 

8.2 Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου εξαιτίασ 
ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά 
κα αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 

8.3 Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι τθσ αξίασ των ςυμβατικϊν εκτελεςκζντων 
εργαςιϊν είναι το μθνιαίο πιςτοποιθτικό καλισ εκτζλεςθσ του ζργου από τθν αρμόδια Υπθρεςία του 
Διμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ ΕΞΟΦΛΘΘΘΚΕ ι 
εξοφλθτικι απόδειξθ του ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ ΕΞΟΦΛΘΘΘΚΕ, 
βεβαίωςθ του αρμόδιου υποκαταςτιματοσ ΙΚΑ όπου κα αναφζρεται θ εξόφλθςθ των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν για το ζργο και φορολογικι ενθμερότθτα. 

 

Άρκρο 9ο.  Ριτρεσ 

 

9.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει τθν ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν με τον ανάλογο 
εξοπλιςμό και προςωπικό εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηει ςτθν προςφορά του, θ οποία όμωσ 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο  των δζκα (10) θμερϊν διάςτθμα εκτιμοφμενο ωσ 
επαρκζσ για τθν εξαςφάλιςθ, τθν εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία όλου του απαιτοφμενου 
εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να 
κάνει τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθν ακριβι θμερομθνία που κα του ανακοινϊςει θ αρμόδια 
Υπθρεςία του Διμου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5.000,00 €,  για κάκε 
θμζρα κακυςτζρθςθσ και γιά είκοςι ςυνολικά θμερολογιακζσ θμζρεσ. Μετά τθν διαπίςτωςθ 
παρζλευςθσ άπρακτου του διαςτιματοσ αυτοφ ο ανάδοχοσ κακίςταται ζκπτωτοσ και 
εφαρμόηονται οι ανάλογεσ κυρϊςεισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 4412/2016. 

9.2 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβιάςει επανειλθμμζνα τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα και κατ' αναλογία με τισ κείμενεσ διατάξεισ των Ο.Τ.Α. 

9.3 Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου θ Υπθρεςία διατθρεί το 
δικαίωμα τθσ περικοπισ του αναλογοφντοσ τιμιματοσ για τισ ςχετικζσ εργαςίεσ και εφ' όςον ο 
ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

9.4 Θ Δθμοτικι Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμζνα κρίνει ότι ο ανάδοχοσ εκτελεί το 
ζργο πλθμμελϊσ και ότι μετά από ςυνεχι επανάλθψθ τθσ αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ, να τον 
καταςτιςει ζκπτωτο αφοφ πρϊτα τον καλζςει με εξϊδικθ διαμαρτυρία και ςε προκεςμία 
δεκαπζντε θμερϊν, να υποβάλλει τισ απόψεισ του εγγράφωσ. 

9.5 Βαςικι, επίςθσ, υποχρζωςθ του αναδόχου είναι θ ςυςτθματικι διατιρθςθ των ςυνκθκϊν 
κακαριότθτασ και υγιεινισ ςτα μθχανιματα και τουσ χϊρουσ που τα χρθςιμοποιεί. Σε περίπτωςθ 
παράβαςθσ του όρου αυτοφ επιβάλλεται, ωσ ριτρα και ανά περίπτωςθ, το ίδιο ποςόν τθσ 
παραγράφου  9.1. 

9.6 Θ Δθμοτικι Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμζνα κρίνει ότι ο ανάδοχοσ εκτελεί το 
ζργο πλθμμελϊσ και ότι μετά από ςυνεχι επανάλθψθ τθσ αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ, να τον 
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καταςτιςει ζκπτωτο αφοφ πρϊτα τον καλζςει με εξϊδικθ διαμαρτυρία και ςε προκεςμία 
δεκαπζντε θμερϊν, να υποβάλλει τισ απόψεισ του εγγράφωσ. 

 

 

ΜΕΡΟ  ΣΡΙΣΟ : 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ (ΑΡΘΡΑ 10-11) 

 

ϋΑρκρο  10ο.  Περιεχόμενο προςφοράσ  

 

Θ προςφορά των διαγωνιηόμενων κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 

 

10.1 Οικονομικι προςφορά  
Θ οικονομικι προςφορά κα διατυπϊνεται ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο υπόδειγμα τιμολογίου 
προςφοράσ. 

10.1.1 Για τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπ’ 
όψθ ότι ο ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που 
αφοροφν  

1. τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ. 
2. τα ζξοδα κίνθςθσ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και το τακτικό serνice και ςυντιρθςθ 

για τθν διαςφάλιςθ τθσ άψογθσ λειτουργίασ του. 
3. τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ. 
4. τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι, τζλθ 

και φόρουσ 
5. τθν αμοιβι (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ) του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

(ναυαγοςϊςτεσ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν απαςχόλθςθ του. 
6. το "management" του ζργου (εκπαίδευςθ προςωπικοφ, τεχνικι υποςτιριξθ, παροχι 

τεχνογνωςίασ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, εποπτεία και ςχεδιαςμόσ των εργαςιϊν, κλπ). 
 

 

 

10.2     Τεχνικι προςφορά  
Επί ποινι αποκλειςμοφ οι διαγωνιηόμενοι  κα προςκομίςουν μζςα ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ τα εξισ ςτοιχεία : 

10.2.1 θτι αναλυτικι διλωςθ για τθν ςυμμόρφωςθ των προςφερόμενων εργαςιϊν και εξοπλιςμϊν ςε 
ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ των όρων τθσ παροφςασ μελζτθσ 
και τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ . 

10.2.2 Εξοπλιςμόσ εκτζλεςθσ του ζργου  
Για τθν άριςτθ και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να 
διακζτουν τον απαιτοφμενο και κατάλλθλο εξοπλιςμό ςε είδοσ, αρικμό και λειτουργικότθτα που 
κα κακορίηουν ςτθν προςφορά τουσ, ο εξοπλιςμόσ κα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, για τθν 
κατάλλθλθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Θ κατοχι του εξοπλιςμοφ από τον υποψιφιο ανάδοχο κα 
αποδεικνφεται με τιμολόγια αγοράσ ι μιςκωτιρια ςυμβόλαια.  Θ φπαρξθ του εξοπλιςμοφ κατά τθ 
διενζργεια  του διαγωνιςμοφ κα αξιολογθκεί κετικά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ ο διαγωνιηόμενοσ 
κα πρζπει,  αν  κρικεί ανάδοχοσ του ζργου,   να παρουςιάςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό δφο 
μζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςε επιτροπι του Διμου Μυκόνου, διαφορετικά κα κθρυχκεί 
ζκπτωτοσ με όλεσ τισ ςυνζπειεσ που ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. 

10.2.3 Οργάνωςθ και υποδομι του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να παρουςιάςουν τα κάτωκι: 
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 Υποδομι που διακζτει ο διαγωνιηόμενοσ για το serνice και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου 
εξοπλιςμοφ (παρακατακικθ ανταλλακτικϊν, τεχνικό προςωπικό κλπ) και των εργαςιϊν. 

 Χρονοδιάγραμμα ζναρξθσ εκτζλεςθσ των προςφερόμενων εργαςιϊν (ςθμειϊνεται ότι ο χρόνοσ 
ζναρξθσ των εργαςιϊν δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ των 10 θμερϊν από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ).  Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα ο ςυντομότεροσ χρόνοσ ζναρξθσ του ζργου. 

 Διάκεςθ επάρκειασ εφεδρικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων ςφγχρονθσ  
τεχνολογίασ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που είναι ςχετικζσ με το αντικείμενο του ζργου. 
 

10.2.4 Στοιχεία εμπειρίασ του διαγωνιηόμενου 
Κάκε ςτοιχείο που να αποδεικνφει τθν εμπειρία και τθν ειδίκευςθ του διαγωνιηόμενου ςτθν 
εκτζλεςθ αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων: 

α) Διλωςθ για εκτζλεςθ ι μθ αντίςτοιχων ζργων με τισ προςφερόμενεσ εργαςίεσ που κα αναφζρει 
με λεπτομζρεια τουσ ΟΤΑ και άλλουσ φορείσ ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι που ζχουν εκτελζςει. 
Επίςθμα αποδεικτικά ζγγραφα που κα αποδεικνφουν τθν ςυμβατικι και πλιρθ εκτζλεςθ 
αντίςτοιχων ζργων (ςυμβάςεισ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ, βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ).  

β) Συμβάςεισ οι οποίεσ κα αποδεικνφουν τθν εμπειρία και τθν ικανότθτα του ανάδοχου για τθν 
εκτζλεςθ του προγράμματοσ τθσ Γαλάηιασ Σθμαίασ. 

γ) Στοιχεία που να αποδεικνφουν τθν μορφι τθσ επιχείρθςθσ, τθν επιχειρθματικι δομι τθσ, το 
εφροσ των δραςτθριοτιτων τθσ, τισ εμπορικζσ επιδόςεισ, το κφροσ τθσ, τθν οικονομικι επιφάνειά 
τθσ και τθν επαγγελματικι αξιοπιςτία τθσ. 

 

10.3 Εναλλακτικζσ προςφορζσ 
        Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

 

Άρκρο 11ο. Επιλογι ανάδοχου 

 

11.1 Μετά τθν υποβολι προςφορϊν ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα υποβολισ διευκρινιςτικϊν 
ερωτιςεων προσ τουσ διαγωνιηόμενουσ προκειμζνου να διευκρινίςει τυχόν αςάφειεσ των προςφορϊν 
τουσ (τεχνικοφ χαρακτιρα). 

11.2  Θ επιλογι του ανάδοχου κα γίνει με βάςθ τθν από άποψθ τεχνικοοικονομικά ςυμφερότερθ 
προςφορά. 

11.3  Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι 
αποδεκτζσ ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσ ουςιϊδεισ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ ςυγγραφισ 
υποχρεϊςεων. Ουςιϊδεισ όροι κεωροφνται όλοι οι όροι εκτόσ όςων ρθτά κακορίηονται ωσ επουςιϊδεισ ι 
μθ επικυμθτοί. 

11.4  Για τθν επιλογι του ανάδοχου κα πραγματοποιθκεί αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ και υπολογιςμόσ 
του τελικοφ βακμοφ κάκε προςφοράσ βάςει των τεχνικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων που κα υποβάλλουν 
οι ςυμμετζχοντεσ νόμιμα και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ. Θ αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ και 
κατάταξθ με βάςθ τον τελικό βακμό που κα λάβει θ κάκε προςφορά, κα γίνει με κριτιρια και 
μεκοδολογία που αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 

11.5  Μετά τον ζλεγχο δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και το 
άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν, βάςει του οποίου οι προςφορζσ κρίνονται τυπικά αποδεκτζσ ι 
τυπικά απαράδεκτεσ, ακολουκεί θ αξιολόγθςθ των τυπικά αποδεκτϊν προςφορϊν. Ρροςφορζσ που 
απορρίπτονται για τυπικοφσ λόγουσ αποκλείονται από τισ επόμενεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ. 

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

Κριτιριο ανάκεςθσ81 τθσ Σφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ  
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων  
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Για τθν ανάδειξθ τθσ ςυµφερότερθσ προςφοράσ, θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από αρµόδια 
επιτροπι αξιολόγθςθσ για ανάκεςθ του ζργου µε βακµολογία κριτθρίων που απαρτίηονται ςτισ κάτωκι 
οµάδεσ : 

 

 Α/Α ΚΙΤΘΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ – ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ  

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Uτ) ΚΤΜΑΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩ 120 ΒΑΘΜΟΤ 

υντελεςτισ 

βαρφτθτασ (β) 

(%) 

 α1.Εξοπλιςμόσ που διατίκεται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. (Διάκεςθ του 25 

 απαιτoφμενoυ εξοπλιςμοφ)  

 α2 .Ρροθγοφμενθ Εμπειρία του διαγωνιηόμενου ςε παροχι αντίςτοιχων εργαςιϊν,  35 

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

 ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.  

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

 (αντίγραφα των αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ των ναυαγοςωςτϊν που κα  

 χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ με χρονολογία απόκτθςθσ άδειασ επαγγζλματοσ κλπ)  

 α4. Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ του ζργου 5 

 α5. Διάκεςθ εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ και service 15 

  

 

H βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από  100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία 
είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 
Ρροςφορζσ που κα λάβουν, ςε κάποιο από τα κριτιρια, βακμό κάτω του 100, απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ.  

 

Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το  

μικρότερο λόγο τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ προσ τθ βακμολογία τθσ. 

 

Απορρίπτονται οι προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.  

 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ  
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Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου υπο λογίηεται από τθν 
παρακάτω ςχζςθ: 

ΣΒτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii) + (Uτiii x βiiii) + (Uτiv x βiv) 

όπου : 

ΣΒτ= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου,  

Uτ = ο βακμόσ του κριτθρίου και  

β = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου  

 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε προςφοράσ προκφπτει από τον τφπο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

. 

 

ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ:  

 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΑ 12 -16) 

 

 

Άρκρο 12ο. υμβατικά ςτοιχεία 

 

Συμβατικά ςτοιχεία που διζπουν τουσ όρουσ του ζργου κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

  

α) Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

β) Ο προχπολογιςμόσ 

γ) Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) 

δ) Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου. 

ε) Θ προςφορά του ανάδοχου (τεχνικι και οικονομικι). 

ςτ) Το ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί με τον ανάδοχο 

 

Άρκρο 13ο. Ιςχφουςεσ, διατάξεισ 

 

Θ εργαςία κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»;όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

 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 
Προςϊπων 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) «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 Συνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
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Ηλεκτρονικοφ 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 "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ” 

 τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 

 τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 Α). 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

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

 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 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”+ 

 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ -υκμίςεισ για τον 
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και 
άλλεσ διατάξεισ.” 

 του  π.δ..31/2018 «Σχολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, 
υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ.», όπωσ τροποποιθμζνεσ 
ιςχφουν. 

 του άρκρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, 
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 22 του 
Ν. 4144/2013  

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 

 

Άρκρο 14ο. Επιβαρφνςεισ ανάδοχου 

 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με τα ζξοδα δθμοςίευςθσ και με τουσ ιςχφοντεσ κατά τθν θμζρα του 
διαγωνιςμοφ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, πλθν του ΦΡΑ. 

 

Άρκρο 15ο. Διάρκεια ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 

15.1 Θ ςυμβατικι διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου κακορίηεται για τζςςερισ  (4) μινεσ από 01 Ιουνίου ζωσ 
30 Σεπτεμβρίου ζτουσ 2019 με δικαίωμα προαίρεςθσ ςτο επόμενο ζτοσ  για το ίδιο χρονικό 
διάςτθμα.  
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Άρκρο 16ο.  Προςωπικό - Σεχνικόσ & Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν να παρουςιάςει 
όλο τον απαιτοφμενο τεχνικό και μθχανικό εξοπλιςμό που αναφζρεται ςτο Ρ.Δ.31/2018 κακϊσ και ςτα 
άρκρο 2 τθσ παροφςθσ. 

 

                      Μφκονοσ, 12-03-2019                                              Μφκονοσ, 12-03-2019 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 

Διοικθτικισ  Υπθρεςίασ 

και α.α. 

 

Ελζνθ Μπαρπάτση 

Προϊστ. Τμ. Διοικ. κατάστασης 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

Ευάγγελοσ Ακ. Καντεράκθσ 

ΤΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΕΡΓΑΙΑ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ 
ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ ΣΤΟ 
ΕΡΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ». 

 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Για Τθν εργαςία  «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΑΙΕΣΘΣ ΣΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ», όπωσ ορίηονται από τθν 
διακιρυξθ ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των εργοδοτικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων του προςωπικοφ 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των επιβαρφνςεων για εργαςία κατά το ςαββατοκφριακο, όλων των εξόδων για 
τθν εκτζλεςθ του ζργου και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ και τθσ Σ.Υ. και ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία και όλων των νόμιμων κρατιςεων.  
 
Ρροςφορά εργαςιϊν  (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)  : (Αρικμθτικά) . . . . . . . . . . . . .  €  & ολογράφωσ : . . . . . . . . .  
 
Φ.Ρ.Α. (Αρικμθτικά) . . . . . . . . . . . . €  (& ολογράφωσ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
 
Συνολικι Ρροςφορά  (Αρικμθτικά)  . . . . . . . . . . . . €  (& ολογράφωσ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
 

     
      

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
 

(ηόπνο) …… 

(εκεξνκελία)………… 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  




