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ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

 

 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ 

ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΓΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ, ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2021» 

κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ € 338.709,28 , πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

CPV: 92332000-7 - Τπεξεζίεο ινπηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαιηψλ 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα: 

κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σο ηζρχεη θαη β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο  
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Δπσλπκία  ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε  ΑΚΣΖ ΚΑΜΠΑΝΖ 

Πφιε  ΜΤΚΟΝΟ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο  84600 

Σειέθσλν  2289028557 

Φαμ  2289028567 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  mayor@mykonos.gr  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)  www.mykonos.gr  

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη o Γήκνο Μπθφλνπ θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε Κεληξηθήο 

Κπβέξλεζεο, Τπνηνκέαο ΟΣΑ. 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πιήξεο θαη απεξηφξηζηε ρξήζε ησλ ηεπρψλ ηεο ζχκβαζεο  είλαη 

δηαζέζηκεο απφ : ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr  θαζψο θαη απφ 

ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ www.mykonos .gr 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδφηεζε 

 

Δίδνο δηαδηθαζίαο 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο εξγαζίαο γηα ηελ  πεξίνδν (Ηνχληνο-επηέκβξηνο 2021) 

ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ € 338.709,28 πιένλ Φ.Π.Α.. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Μπθφλνπ θαη ε δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε 

βαξχλεη ηνλ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 70-6142.0001. Ζ εξγαζία ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

Δηδηθφηεξα, ε  παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Γεκνηηθνχο πφξνπο. Γηα ηελ 

αλσηέξσ πίζησζε εθδφζεθε ε Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο  κε α/α Α311(Μεηξψνπ 

Γεζκεχζεσλ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία δεζκεχζεθε πίζησζε  πνζνχ 419.999,51 € (ζχκθσλα 
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κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016)  γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α.: 70-6142.0001 ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

 

Σν αληηθείκελν, νη φξνη θαη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζεο ππεξεζίαο πξνδηαγξάθνληαη ζηε 

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

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι)  
 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 92332000-7 - Τπεξεζίεο ινπηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ παξαιηψλ 

 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 338.709,28  πιένλ ΦΠΑ 24% 

( πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ  € 419.999,51€ )  

 

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη   δηάξθεηα ηεζζάξσλ (4) κελψλ θαη αθνξά ηηο πεξηφδνπο 1ε Ινπλίνπ 

έσο 30ε επηεκβξίνπ 2021.  

 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα  ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

• ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θσδηθνπνηεκέλνο κε ηνλ 

4782/2021(ΦΔΚ Α 36/09.03.2021) 

• ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

• ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

• ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

• ηνπ λ.4700/2020 (Α’ 127/Α) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 

Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.• ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…» 

• ηνπ λ. 4727/2020 Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 

(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο»ηνπ 

άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
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• ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87).. 

• ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α). 

• ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) "Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

• ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

• ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

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

• ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

• ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

• ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

• ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία»,  

• ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

• ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] -

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

• ηνπ  π.δ..71/2020 «ρνιέο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο, ρνξήγεζε άδεηαο λαπαγνζψζηε, 

ππνρξεσηηθή πξφζιεςε λαπαγνζψζηε ζε νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο», φπσο ηζρχεη. 

• ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ N.3863/2010 «Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 4144/2013  

• ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

  
 1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔ: 

31/05/2021 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΔΗΓΗ : 04/06/2021 

21PROC008717164 2021-06-04



 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 04/06/2021 

ψξα 16:00 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 

16/06/2021 θαη ψξα 15:00 

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

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα.  

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο 

ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)».  

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή 

πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. : http://www.promitheus.gov.gr 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζα αλαξηεζεί ζην 

δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL) : www.mykonos.gr. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο θαηά ζεηξά ηζρχνο   είλαη ηα αθφινπζα: 
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 ε παξνχζα Γηαθήξπμε (ΑΓΑΜ ....) κε ηα Παξαξηήκαηα  ηεο πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειείηαη απφ ηε  κειέηε ηεο 

ππεξεζίαο  θαη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

  Σν  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ),  

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 

ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ 

ζπζηήκαηνο. 

Επίζεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε 

όια ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ  www.mykonos.gr , 

απ’ όπνπ κπνξνύλ λα ηα πξνκεζεύνληαη δσξεάλ. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 8 

εκέξεο  πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα 

ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί 

(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν 

ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν
1
. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ 
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2.1.4 Γιψζζα 

 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα  Σα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί εθηφο απφ ηελ ειιεληθή, ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, 

επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.] 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν..  

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν.  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ηελ αγγιηθή, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ 

θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε 

- κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
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ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα 

θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, 

 ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

 η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 

πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο 

 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 

έρνπλ απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζεκαληηθή θαη 

ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο αηηνχκελεο ππεξεζίαο θαη πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
2
 γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο.  

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ  

 

 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.774,20 επξψ (2%) 
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ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 

αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επ’ απηψλ, θαη   

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8  θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ 

 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο
3
:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 
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22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

2.2.3.2.1 Eάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία, 

β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,  

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 

δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
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Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ 

θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.   

δ) φηαλ γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί 

θνξείο αα) δελ έρνπλ θεξπρζνί έθπησηνη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζνπ 68 ηνπ 

λ. 3863/2010 (ΦΔΚ Α΄115/15.7.2010) κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ββ) δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί 

θχξσζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη’ εθαξκνγή ηεο 

παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170) κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

2.2.3.2.2 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεο παξ. 2.2.3.2.1 είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α) θαη β) ηεο παξ. 2.2.3.2.1 δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί 

εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα 

απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο 

(ΔΔΔ), ηνπ άξζξνπ 79, ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Οη πεξ. α) θαη β) ηεο παξ. 2.2.3.2.1 παχνπλ λα εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

εθπιεξψζεη ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. 

γ) Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2.1 πεξ. α θαη β, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.   

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο 
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(γ) κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ππάξρνπλ 

επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο. 

Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο, φπσο ε παξνχζα  σο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λννχληαη, ηδίσο, νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο  

2.2.3.5. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο 

 

2.2.3.6. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2.1 γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα 

ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
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αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 

απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη εθηεινχλ 

αληίζηνηρα έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ, ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ εθηειέζεη ήδε κε επηηπρία αληίζηνηρεο (αθξηβψο) εξγαζίεο ζπγθξίζηκεο 

έθηαζεο ζε ΟΣΑ θαη Ν.Π.Γ.Γ. ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή 

 

Δηδηθφηεξα Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, ήηνη Τπεξεζίεο Ναπαγνζσζηηθή Κάιπςεο,.  Oη ζπκκεηέρνληεο   

νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο θη 

απαηηείηαη λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ 

νξγαληζκνχ].  

Δηδηθά γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απηνί θαινχληαη λα 

πξνζθνκίζνπλ:  

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε 

πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ζα θαιχπηεη ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ππφ αλαθνξά έηνο. 

 Άδεηα λαπαγνζσζηηθήο ζρνιήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε  ηνπιάρηζηνλ 3εηήο   

ιεηηνπξγία ηεο 

 Δπίζεο, νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη   

απαηηνχκελεο λαπαγνζσζηηθέο άδεηεο έρνπλ εθδνζεί  απφ ηελ αξκφδηα  Ληκεληθή 

Αξρή  θαηά ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ:  

Μέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ εηψλ (2018,2019,2020), 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, πνζνχ ίζνπ κε ην 100% ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ, ζε Δπξψ.  

Δάλ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα 
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ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ σο άλσ απαηηνχκελνπ, ηφηε ν ειάρηζηνο κέζνο εηήζηνο 

εηδηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε, θαηά ηνλ ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη   

α) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ , λα έρνπλ εθηειέζεη 

αληίζηνηρεο αθξηβψο ζπκβάζεηο ηδίαο έθηαζεο ή κεγαιχηεξεο αληίζηνηρσλ αθξηβψο 

ππεξεζηψλ. 

β)  λα δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ φπσο απηφο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

δ) λα δηαζέηνπλ εηδηθά εθπαηδεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ φπσο αλαθέξεηαη ζηε 

κειέηε 

ε) λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζε είδνο, αξηζκφ θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα θαζνξίδνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην 

άξζξν 2 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο θαη ζην Π.Γ.71/2020. Ο εμνπιηζκφο ζα 

είλαη ζχγρξνλεο, ηερλνινγίαο, γηα θαηάιιειε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  
 

2.2.7  Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, o ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείιεη λα δηαζέηεη: 

Πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ην πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2015 κε εθαξκνγή 

ζηελ παξνρή ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη θνιπκβεηηθψλ 

δεμακελψλ, νξηνζέηεζε παξαιηψλ θαζψο θαη ζηε ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ, δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα απφ ην 

Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) 

ζε ηζρχ, 

 ην πξφηππν δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ην ΔΛΟΣ ISO 45001:2018 κε εθαξκνγή ζηελ παξνρή ππεξεζίαο 

λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, νξηνζέηεζε 

παξαιηψλ θαζψο θαη ζηε ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη  ρεηξηζηψλ 

ηαρχπινσλ ζθαθψλ,  δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο 

(ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) ζε ηζρχ, 

 ην πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 14001:2015 κε 

εθαξκνγή ζηελ παξνρή   ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη 

θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, νξηνζέηεζε παξαιηψλ  θαζψο θαη   ζηε ζρνιή 

λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη  ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ ,  δηαπηζηεπκέλνπ 

θνξέα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα 

(δεκφζην ή ηδησηηθφ) ζε ηζρχ. 

Πξνζθνξά ρσξίο ηα απαηηνχκελα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη 

δηαρείξηζεο θξίλεηαη κε απνδεθηή. 

 

2.2.8   ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 
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επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, 

απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε 

ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ 

Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ tνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 

νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ  

Ζ εθηέιεζε ησλ θάησζη εξγαζηψλ/ θαζεθφλησλ, ήηνη ε Ναπαγνζσζηηθή Κάιπςε Αθηψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 

απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή. 

 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

 

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε 

κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 

1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν Παξάξηεκα  ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ
4
 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ  Παξαξηήκαηνο 1
5
. ηελ πεξίπησζε 

ελψζεσλ-ζπκπξάμεσλ-θνηλνπξαμηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Έγγξαθνπ χκβαζεο  (ΔΔΔ) απφ φια ηα κέιε απηψλ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016
6
. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 

παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 

2.2.4-2.2.6)
7
. 

                                                           
4
 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. 
5
 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. 

 
6
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

7
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ 

νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 

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) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ εηδνπνίεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο.  

Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά 

ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), 

ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αλά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν 

Θα  πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο 

θαη θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

- Δηδηθφηεξα ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα αθνξά φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο θαη ακεηβφκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο θαηαβνιήο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο απηνχο. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ: α) Τπεχζπλε 

δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θάζε Υψξαο ζηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη φινη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο 

θαηαβνιήο απφ ηελ πιεπξά ηεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα φινπο ηνπο απαζρνινχκελνχο ηεο 

θαη β) ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο επηρείξεζεο απφ φινπο ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ δειψλνληαη ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. 

ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ-ζπκπξάμεσλ-θνηλνπξαμηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ απφ φια ηα κέιε απηψλ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2.1. γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

δηθαζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, εθδφζεσο κεηά ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
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δηαγσληδφκελνο δελ ηειεί ή είλαη ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε 

ελψζεσλ-ζπκπξάμεσλ- θνηλνπξαμηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ 

παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ απφ φια ηα κέιε απηψλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 

πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ 

έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο 

θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
8
. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή 

φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - 

κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή 

φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο 

γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε 

πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ηφζν θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ,  φζν θαη θαηά ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 Αληίγξαθν αδείαο λαπαγνζσζηηθήο ζρνιήο ελ ηζρχ θαηά ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο εκεξνκελίεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηξηεηήο ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιήο  

 Αληίγξαθν άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ηελ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή 

                                                           
8 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται 

ςτο taxisnet. 
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Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ  

2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

 Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο είλαη 

ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν παξέρσλ ππεξεζίεο. ε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ν 

δηαγσληδφκελνο δελ ππνρξενχηαη ζε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ (ή πνπ δελ έρεη αθφκε 

νινθιεξσζεί ε δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο), ηφηε ζα 

πξέπεη λα ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελε απφ ηηο 

αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο δειψζεηο. 

Δάλ νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ή αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο 

δεηνχκελεο ππεξεζίεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν 

ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιινπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηα ζρεηηθά 

επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ ( π.ρ. δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, δειψζεηο Φ.Π.Α. θ.ι.π.). 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα 

κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

 

 

 

 

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ:  

α)  πκβάζεηο παξνρήο παξφκνησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ (3) 

ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ κε άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο – 

παξαιαβήο ησλ ζπκβάζεσλ ή βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο – παξαιαβήο απφ θνξείο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 

β)  Έθζεζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν νλνκαζηηθφο πίλαθαο κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

δηαηεζεί γηα ελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ηερληθφο, κεραληθφο θιπ εμνπιηζκφο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη γεληθά νηηδήπνηε ζηνηρείν πνπ ζα βνεζήζεη λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε δπλαηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

γ) Σνπιάρηζηνλ 17 άδεηεο ησλ λαπαγνζσζηψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

δ) Τπεχζπλε δήισζε γηα θαηνρή φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ απφ ηελ κειέηε θαη ην ΠΓ 71/2020 

ηερληθνχ  εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 

 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ:  

 ην πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2015 κε εθαξκνγή 

ζηελ παξνρή ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη θνιπκβεηηθψλ 

δεμακελψλ, νξηνζέηεζε παξαιηψλ θαζψο θαη ζηε ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ, δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα απφ ην 

Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) 

ζε ηζρχ, 
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 ην πξφηππν δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ην ΔΛΟΣ ISO 45001:2018 κε εθαξκνγή ζηελ παξνρή ππεξεζίαο 

λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, νξηνζέηεζε 

παξαιηψλ θαζψο θαη ζηε ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη  ρεηξηζηψλ 

ηαρχπινσλ ζθαθψλ,  δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο 

(ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) ζε ηζρχ, 

 ην πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 14001:2015 κε 

εθαξκνγή ζηελ παξνρή   ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη 

θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, νξηνζέηεζε παξαιηψλ  θαζψο θαη   ζηε ζρνιή 

λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη  ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ ,  δηαπηζηεπκέλνπ 

θνξέα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα 

(δεκφζην ή ηδησηηθφ) ζε ηζρχ. 

Πξνζθνξά ρσξίο ηα απαηηνχκελα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη 

δηαρείξηζεο θξίλεηαη κε απνδεθηή. 

 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ..ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα 

κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε 

λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α 

πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Β.8. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ.
9
 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζε  βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ 

θάησζη θξηηεξίσλ  
 

Γηα  ηελ  επηινγή  ηεο  ζπκθεξφηεξεο  πξνζθνξάο ,  αμηνινγνχληαη  κφλν  νη  πξνζθνξέο  πνπ  

είλαη απνδεθηέο  ζχκθσλα  κε  ηνπο  θαζνξηδφκελνπο  ζηηο  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  θαη  ζηε  

δηαθήξπμε νπζηψδεηο  φξνπο 

 

                                                           
9
 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από 

ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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Γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζπµθεξφηεξεο πξνζθνξάο, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ 

αξµφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο γηα αλάζεζε ηνπ έξγνπ µε βαζµνινγία θξηηεξίσλ πνπ 

απαξηίδνληαη ζηηο θάησζη νµάδεο : 

 

 Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Uη) ΚΤΜΑΙΝΔΣΑΙ ΑΠΟ 100 ΔΧ 120 ΒΑΘΜΟΤ 
πληειεζηήο 

βαξχηεηαο (β) (% 

 α1.Δμνπιηζκφο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. (Γηάζεζε ηνπ 25 

 απαηηoχκελoπ εμνπιηζκνχ)  

 α2 .Πξνεγνχκελε Δκπεηξία ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε παξνρή αληίζηνηρσλ 

εξγαζηψλ, 
35 

 ηθαλφηεηα θαη δηαγσγή θαη πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν θαη 

άιισλ ΟΣΑ 
 

 ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ.  

 α3. Δπάξθεηα, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ 
20 

 (αληίγξαθα ησλ αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο ησλ λαπαγνζσζηψλ πνπ 

ζα 
 

 ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο κε ρξνλνινγία απφθηεζεο άδεηαο 

επαγγέικαηνο θιπ) 
 

 α4. Υξφλνο έλαξμεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 5 

 α5. Γηάζεζε εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη service 15 

  

 

H βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο.  Ζ 

βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη 

φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο 

φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη 

απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ, ζε θάπνην απφ ηα θξηηήξηα, 

βαζκφ θάησ ηνπ 100, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ 

παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε βαζκνινγία 

ηεο. 

 

Απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

 

πλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο  

Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θάζε δηαγσληδφκελνπ ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

Βη = (Uηi x βi) + (Uηii x βii) + (Uηiii x βiiii) + (Uηiv x βiv)  

φπνπ : 

Βη= ν ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ,  

Uη = ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ θαη  

β = ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ  

 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
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Δπηζεκαίλεηαη  φηη  ε  θαηάηαμε  ησλ  πξνζθνξψλ  πνπ  ζα  παξνπζηαζηεί  ζην  

ζχζηεκα  (ΔΗΓΗ),  κεηά  ηελ  αμηνιφγεζε θαη  ησλ νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ, 

δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ  

αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ιακβάλνληαο ππφςε σο 

πιένλ ζπκθέξνπζα ηελ πξνζθνξά κε  ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο 

πξνο ηε βαζκνινγία   φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε . 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο  γηα  φιεο ηηο 

πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο  .  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο
10

. 

 

 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 

θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)»  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 3 

παξ. 3.2 έσο 3.4 ηεο  Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

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

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζή ηεο 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  
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(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή 

Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ 

παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 

ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα
11

, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 

δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ 

ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα 

ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Τα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην 

νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν 

pdf]  [Εθόζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί όξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 

ζύλνιό ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θόξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε Α.Α. δίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο 

ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία  

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή 

ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθώλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο 

ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ ζε πξσηόηππε κνξθή ζύκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. 

Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 

ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ 

επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο 

(Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 

4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
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εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 

 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ
12

: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 

(Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) ηελ 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 

θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΔΔΔ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν  επηθνπξηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ 

δηαγσληζκφ,  αξρείν XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ ηεο ΔΔ θαη 

λα παξάμνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε κνξθή  αξρείνπ PDF.   

Δηδηθφηεξα  : 

(α) Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη  πξέπεη λα αληιήζνπλ ην επηθνπξηθφ αξρείν ΥΜL πνπ έρεη 

αλαξηεζεί ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζην ΔΖΓΖ, λα ην απνζεθεχζνπλ αξρηθά ηνπηθά ζηνλ 

Ζ/Τ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα  λα κεηαβνχλ ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd. 

 ηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμνπλ «Δηζαγσγή ΔΔΔ» θαη λα ηειεθνξηψζνπλ 

(«αλεβάζνπλ») ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ άληιεζαλ απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ ζην ΔΖΓΖ. 

(β) ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλνπλ θαη επηιέγνπλ  ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια 

πεδία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

(γ) ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ  «Δθηχπσζε» πξνθεηκέλνπ ην αξρείν PDF λα παξαρζεί έκκεζα 

απφ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ. Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε εηθνληθφ εθηππσηή 

PDF (virtual PDF printer), ήηνη ινγηζκηθφ,  εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ 

ρξήζηε, ην νπνίν  απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν PDF 

αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε ιεηηνπξγία  απηή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εγγελψο απφ θπιινκεηξεηή δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. Google Chrome, ή απφ 

εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, φπσο π.ρ.  CutePDF. 

 (δ)  Καηφπηλ ππνγξάθνπλ  ςεθηαθά ην σο άλσ pdf έγγξαθν θαη ην ππνβάιινπλ ζην θάθειν 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ Xml ζηνλ  ρψξν ηνπ 

δ/ζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή 

ππεξεζία ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), λα 

δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ λα  ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

απαληήζεηο  θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ  ςεθηαθά 

θαη  λα ην ππνβάιινπλ ζηνλ δ/ζκφ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη:  

Α. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη 

δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο, ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα (1) ΔΔΔ 

Β. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 

αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα 
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ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ καδί κε ρσξηζηφ ΔΔΔ, φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο  ησλ απαηηνπκέλσλ  αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ ΔΔΔ,   γηα θάζε κία απφ ηηο 

νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. 

Γ. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκίισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ι.ρ 

ελψζεσλ, θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ), πξέπεη λα θαηαηίζεηαη, γηα θάζε έλαλ 

ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ κεηέρεη ζηελ έλσζε , ρσξηζηφ ΔΔΔ φπνπ 

παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο  ησλ απαηηνπκέλσλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ 

ΔΔΔ  ζχκθσλα κε ηα κέξε ΙΙ έσο V  

Γ. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα  αλαζέζεη ππν κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν ππεξβαίλεη ην 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά 

ΔΔΔΓ φπνπ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο ηνπ 

ΜΔΡΟΤ ΗΗΗ ελνηεηα Α θαη Β  ηνπ ΔΔΔ,  γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο. Δπίζεο 

εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη πνη πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην κέξνο IV  εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηε εηδηθή ηθαλφηεηά ηνπο 

ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

Σέινο,  εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο  θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο 

πνπ ζα αλαζέζεη ζηνλ ππεξγνιάβν ηφηε  ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα 

ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο. 

 

Σν ΔΔΔ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, απφ ηνπο έρνληεο πξνο ηνχην 

ππνρξέσζε. ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ νξάηε θαη ηελ 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-AKH)   

 

Σα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 

ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ 

Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα 

θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε 

Σερληθή πξνζθνξά 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

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

ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη.  

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

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

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

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 

ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ).  

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ” ηνπ 

Παξαξηήκαηνο  Α....ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 
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δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο 

άλσ Παξάξηεκα
13

 
14.

  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, κε πνηλή απφξξηςεο, δε ζα γίλεηαη αλαθνξά ζε 

νηθνλνκηθά κεγέζε-ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξνληαη κφλν ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Δηδηθφηεξα ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πέξαλ ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ πξέπεη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα πεξηιακβάλεη:  

Δηδηθφηεξα θάζε Τπνςήθηνο νθείιεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο λα ππνβάιεη 

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

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

παξαθάησ ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα νη  ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα 

ππνβάιινπλ ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΟ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ φια ηα 

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

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.  

 

πγθεθξηκέλα :  

 

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

εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, 

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη 

 φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο  

δεκνπξαηνχκελεο εξγαζίαο, φηη έρνπλ εθηηκήζεη φια ηα ηδηαίηεξα ηπρφλ πξνβιήκαηα 

ηνπ έξγνπ, θαη φηη αλαιακβάλνπλ αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά πνπ ππνβάιινπλ θαη ηνπο 

απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα,  θαζψο θαη  φηη απνδέρνληαη ηηο δεζκεχζεηο 

ηνπ Αξ. 6 ηεο .Τ.  

 ν ρξφλνο έλαξμεο / εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

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

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

νξίδεη ην Π.Γ. 71/20. 

 φηη ζα θαιχςνπλ ηνλ Γήκν αθφκα θαη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ (Κπξηαθέο, 

αξγίεο  θ.ι.π.) 

 φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζηνηρείν θαη ζρεηηθφ 

δηθαηνινγεηηθφ εθ’ φζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε επίδεημεο ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζε ρξφλν 

θαη ηφπν πνπ ζα ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ Γήκν. 

 

 

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

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ 

νπνία ζα δειψλεηαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ηεπρψλ  ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο, 

θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηή δηαηάμεσλ ησλ θείκελσλ λφκσλ θαη απνδέρνληαη απηνχο 

πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν καταλλθλότθτα των 
υπθρεςιϊν και βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα 
αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ παροχι 
υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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γ) Δμνπιηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

Γηα ηελ άξηζηε θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο, νη δηαγσληδφκελνη 

ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζε είδνο, αξηζκφ θαη 

Λεηηνπξγηθφηεηα ηνλ νπνίν  ζα θαζνξίδνπλ θαη ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά  ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Ο  

εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ θαηάιιειε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ 

θαηνρή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ κεηνδφηε ζα απνδεηθλχεηαη κε ηηκνιφγηα αγνξάο ή 

κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα.  Ζ χπαξμε ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηελέξγεηα  ηεο δεκνπξαζίαο ζα 

αμηνινγεζεί ζεηηθά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη άκα θξηζεί 

αλάδνρνο ηνπ έξγνπ  λα παξνπζηάζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ δχν κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε 

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

ηηο ζπλέπεηεο πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

 δ)Οξγάλσζε θαη ππνδνκή ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα θάησζη: 
 Τπνδνκή πνπ δηαζέηεη ν δηαγσληδφκελνο γηα ην serλice θαη ζπληήξεζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ (παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ, ηερληθφ πξνζσπηθφ 
θιπ) θαη ησλ εξγαζηψλ. 

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

 Γηάζεζε επάξθεηαο εθεδξηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν 
ηνπ έξγνπ. 
 
 
ε) ηνηρεία εκπεηξίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 
Κάζε ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ εηδίθεπζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ     
ζηελ  εθηέιεζε αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη  
νλνκαζηηθφ πίλαθα   γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ λαπαγνζσζηηθνχ έξγνπ ζηνλ Γήκν Μπθφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ηερληθήο έθζεζεο θαη γηα ην νπνίν ζα δεισζεί θαη ε εξγαζηαθή ζρέζε (ζπλεηαίξνη, 
εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο κε παξνρή ππεξεζηψλ, κηζζνδνηνχκελνη ππάιιεινη). Ζ 
εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν. Ζ κε 
ηήξεζε ηνπ φξνπ επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ. Γηα ην απαζρνινχκελν  πξνζσπηθφ ζα 
πξέπεη λα θαηαηεζνχλ αθξηβή αληίγξαθα ησλ αδεηψλ αζθήζεσο επαγγέικαηνο 
εγθεθξηκέλσλ  απφ ηελ ιηκεληθή αξρή θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο εξγαζηαθήο 
ζρέζεο,  λαπαγνζσζηηθέο άδεηεο απφ Ληκεληθή Αξρή νη νπνίεο ζα είλαη ζε ηζρχ θαη ζα 
αθνξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη  πξνζιάβεη ν αλάδνρνο γηα ηελ 
εθηέιεζε  ηνπ έξγνπ).   

Να δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν γηα ηελ εξγαζία πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα 

λαπαγνζψζηε γηα ηνλ θάζε λαπαγνζψζηε πνπ απαζρνιεί, ήηνη ηνπιάρηζηνλ δεθα επηά (17) 

λαπαγνζψζηεο εθνδηαζκέλνη κε ηελ απαξαίηεηε άδεηα απφ ηελ Ληκεληθή Αξρή ε νπνία ζα 

είλαη ζε ηζρχ. Οη (15) λαπαγνζψζηεο ζα θαιχπηνπλ ηα λαπαγνζσζηηθά βάζξα ησλ 

πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Ο έλαο νδεγφο κε ηνλ έλα (1) 

λαπαγνζψζηεο ζα έρεη ηελ πεξηπνιία ησλ αλσηέξσ αθηψλ απφ ζάιαζζα κε ην 5κεηξν 

ηαρχπινν επαγγεικαηηθφ ζθάθνο. 

 Οη δχν (2) άιινη ζα πεξηπνινχλ κε εηδηθνχ ηχπνπ εμνπιηζκνχ 4ρ4 νρήκαηνο ηηο αλσηέξσ 

πνιπζχρλαζηεο παξαιίεο θαη νξίδεηαη( 1 )έλαο λαπαγνζψζηεο  σο επφπηεο θαη ζα θαιχπηνπλ 

ηα πξνβιεπφκελα ξεπφ. 
 
 

       ζη) Γήισζε γηα εθηέιεζε ή κε αληίζηνηρσλ έξγσλ εληφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο  κε 

ηηο πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο πνπ ζα  αλαθέξεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο ΟΣΑ θαη άιινπο θνξείο 

ζηελ Διιάδα ή ζηελ  αιινδαπή πνπ έρνπλ εθηειέζεη. Δπίζεκα απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ζα 
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απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκβαηηθή θαη πιήξε εθηέιεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ (ζπκβάζεηο, ζπζηαηηθέο 

επηζηνιέο, βεβαηψζεηο θαιή εθηέιεζεο θαη νξηνζέηεζεο ).  
      
        δ) ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δνκή ηεο, ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηηο εκπνξηθέο επηδφζεηο, ην θχξνο ηεο, ηελ 
νηθνλνκηθή επηθάλεηά ηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηεο. 

 

      ε)  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ήηνη: 

 ην πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 9001:2015 κε εθαξκνγή 

ζηελ παξνρή ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη θνιπκβεηηθψλ 

δεμακελψλ, νξηνζέηεζε παξαιηψλ θαζψο θαη ζηε ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ, δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα απφ ην 

Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) 

ζε ηζρχ, 

 ην πξφηππν δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ην ΔΛΟΣ ISO 45001:2018 κε εθαξκνγή ζηελ παξνρή ππεξεζίαο 

λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, νξηνζέηεζε 

παξαιηψλ θαζψο θαη ζηε ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη  ρεηξηζηψλ 

ηαρχπινσλ ζθαθψλ,  δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο 

(ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) ζε ηζρχ, 

 ην πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ  ISO 14001:2015 κε 

εθαξκνγή ζηελ παξνρή   ππεξεζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ θαη 

θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ, νξηνζέηεζε παξαιηψλ  θαζψο θαη   ζηε ζρνιή 

λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη  ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ ,  δηαπηζηεπκέλνπ 

θνξέα απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή άιιν επίζεκν θνξέα 

(δεκφζην ή ηδησηηθφ) ζε ηζρχ. 

Πξνζθνξά ρσξίο ηα απαηηνχκελα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη 

δηαρείξηζεο θξίλεηαη κε απνδεθηή. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ.  

2.4.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποσυοπά» / Τπόπορ σύνταξηρ και 
ςποβολήρ οικονομικών πποσυοπών 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ  θαη  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

(Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) ηεο δηαθήξπμεο. Δηδηθφηεξα :   

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

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) 

θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

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

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

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

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

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 

ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
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          Οη Τπνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα 

απνηειεί θαη ηε πλνιηθή Ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

                       Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ζπκπιεξσκέλα θαη  ΦΖΦΗΑΚΑ ππνγεγξακκέλα ην έληππν ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β)  πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο   ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππ’ 

φςε φηη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κέξηκλα αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηα έμνδα πνπ 

αθνξνχλ  

 ηελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ εμνπιηζκνχ. 

 ηα έμνδα θίλεζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην ηαθηηθφ serλice θαη 

ζπληήξεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άςνγεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ δηαηηζίκελνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη δηάθνξα ζπλαθή, 

ηέιε θαη θφξνπο 

 ηελ ακνηβή (κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) ηνπ απαζρνινχκελνπ 

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

 ην "management" ηνπ έξγνπ (εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ηερληθή ππνζηήξημε, παξνρή 

ηερλνγλσζίαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, επνπηεία θαη ζρεδηαζκφο ησλ εξγαζηψλ, 

θιπ). 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
15.

 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

….% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ….%. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 

ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 

πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε 

ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή
16

 ζην θεθάιαην ....ηνπ Παξαξηήκαηνο ...ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
17

   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα 120 εκέξσλ  απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

                                                           
15

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
16

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
17

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη 

πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 

2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο98, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,  

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο 

παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ,  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα 

ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
18

 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-

Σερληθή Πξνζθνξά»  ηέζζεξηο εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία πξνζθνξψλ θαη ψξα. 10:00 πκ  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε 

επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα 

νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή/θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία. 

γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, 

απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα 

φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη 

θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο 

άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ 

                                                           
18

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Ρ1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).  
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θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ 

αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή
19

 απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην 

θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά 

αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο
20

.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο 

κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ
21

.  

Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε/ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο.  

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
22

 - Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  

πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα  

(10) εκεξψλ 
23

 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα 

ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 

(Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.7  απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, 

εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ 

πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

                                                           
19

 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
20

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
21

 Βλ. παρ. 4 του άρκρου 100 και πρβλ άρκρο 70 του ν. 4412/2016 
22

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
23

 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' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν 
ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ 
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ του οποίου κα 
πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ 
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Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 - 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 

ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ. , φηη 

πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ 

εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ
24

.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4-2.2.8 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο 

αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

 Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 

α) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, θαη 

 β) εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2.. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 

ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

                                                           
24

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

[3.4] Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 

αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία 

γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 

ηειενκνηνηππία ή 

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ 

αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο 

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη 

κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη δεθαπέληε 

(15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο 

θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν 

θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη  παξάβνιν 

απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ 

λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο 

απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή 

πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο 

ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016. Καη’ 

εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εάλ ππνβιήζεθε κφλν κία (1) 

πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη. 

 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην 

άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 
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Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ α' ξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 

παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή 

ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ 

ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή 

ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη 

θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ή αλ 

απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ 

θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη 

αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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 ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη 

ηνπ αλαδφρνπ,  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο
25

. 

                                                           
25

 Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ ςτ' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 68 του ν. 3868/2010 
(Α/115), όπωσ ιςχφει, κακϊσ και τθσ παραγράφου 3 του ωσ άνω άρκρου. 
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 

επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη, ελψ  

θάζε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Γήκνπ παξακέλεη κφλν ν αλάδνρνο  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.
26

. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν 

ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ 

δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) 

νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 

ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 

δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 

θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
27

 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
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αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

4.6.2. Ζ ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη ππνρξεσηηθά εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή 

ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010  

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
5.1Σξφπνο πιεξσκήο 
 
5.1.1. Ζ απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ γηα ηηο παξερφκελεο εξγαζίεο ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο 
έθαζηνπ κήλα, χζηεξα απφ ζχληαμε πηζηνπνηεηηθνχ θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα 
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ ζα εθδίδεηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ην πέξαο ηνπ πηζηνπνηνχκελνπ 
κήλα. 
Κάζε ηέινο ηνπ κελφο ζα ζπληάζζεηαη πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν εξγνιάβν πνπ 

ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο, ζα ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ εληφο 10 εκεξψλ. ηε ζπλέρεηα κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ ν Γήκνο ζα πξνβαίλεη  ζηελ πιεξσκή ηνπ εξγνιάβνπ ην αξγφηεξν κέρξη ην πέξαο 

ηνπ επφκελνπ κήλα. 

 

Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ κειέηε ηεο ππεξεζίαο  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
28

 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

….% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ….%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο.   

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο 

5.2.1. O αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ 

θαη πξνζσπηθφ εληφο πξνο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ε νπνία δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ φξην δέθα (10) εκεξψλ (δηάζηεκα εθηηκνχκελν σο επαξθέο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ αλάδνρνπ θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ) απφ 

ηελ ππνγξαθή πξνο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη κε 

εληνιή ηνπ Γήκνπ ζε ρξφλν ν νπνίνο ζα νξηζηεί απφ απηφλ. O αλάδνρνο νθείιεη λα θάλεη ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε αθξηβή εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ αλαθνηλψζεη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ.   

 O αλάδνρνο ππνρξενχηαη κφιηο εγθαηαζηαζεί λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

θαηάζηαζε πνπ λα εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ πξνο αδείαο επαγγέικαηνο ηνπ θάζε 

λαπαγνζψζηε θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. 
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ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 

πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε 

ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο  επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα 

θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο 

έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 

ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο
29

  

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη 

ησλ φξσλ  ησλ παξαγξάθσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο) θαη 6.4. 

(Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 

θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχκβαζε 

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε 

ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί 

απφ ηελ   απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε 

ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ 

απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο 

ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη 

έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο (4) κήλεο, ήηνη  απφ 1
ε
 Ηνπλίνπ 2021 έσο θαη 

ηελ 30
ε
  επηεκβξίνπ  2021. 

6.3  Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221
30

 

ηνπ λ. 4412/2016. 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο  κπνξεί δε λα θαιείηαη λα 

παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ 

ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε 

ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί 

                                                           
30

 Ρρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 
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ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη 

θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ
31

.  

6.4  Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
32

  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ 

ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

        Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

                                                                    

                                                                                  ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ                               
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 Για τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ -φφλαξθσ πρβλ άρκρο 68 παρ. 5 εδ. βϋ του ν. 3863/2010 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Α.ΜΕΛΕΤΘΣ:       23/2021 

 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

ΜΕΛΕΤΘ:  

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΡΑΑΛΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».   

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ………………...……€338.709,28.......……………...….……ΕΥΩ. 

 

Φ.Ρ.Α.24%……………………………………..…€81.290,23...………………….……...ΕΥΩ. 

 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ : ……….…… .€419.999,51….….….………………….ΕΥΩ. 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ CPV:  

92332000-7 - Υπθρεςίεσ λουτρικϊν εγκαταςτάςεων παραλιϊν  

ΑΝΤΙΓΑΦΟ………………… 
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ΤΕΧΝΙΚΘ  ΕΚΘΕΣΘ  

 

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2021». 

 

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αναφζρεται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ 

των χαρακτθριςμζνων ωσ πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμου Μυκόνου. Οι 

πολυςφχναςτεσ παραλίεσ που κα καλυφκοφν με ναυαγοςωςτικι κάλυψθ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 7, παρ. 1α του Ρ.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Α/31-08-2020) και τθν απόφαςθ 

τθσ από 18/11/2020 επιτροπισ του άρκρου 11 του Ρ.Δ. 71/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΘ94653ΡΩ-ΓΦ), 

είναι οι εξισ: 

Ραραλία Ψαρροφ 

Ραραλία Ρλατφ Γιαλόσ 

Ραραλία Καλαμοπόδι (Ραραντάϊσ) 

Ραραλία Ρλιντρί (Σοφπερ Ραραντάϊσ) 

Ραραλία Ραράγκα  

Ραραλία Άγιοσ Στζφανοσ  

Ραραλία Άγιοσ Ιωάννθσ (Διακόφτθσ)  

Ραραλία Ορνοφ 

 

Επίςθσ, εκτόσ των ανωτζρω χαρακτθριςμζνων ωσ πολυςφχναςτων παραλιϊν, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να διακζτει ναυαγοςϊςτθ ςτισ κάτωκι παραλίεσ επειδι παρατθρείται 

αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ λουομζνων. 

 

Ραραλία Αγράρι 

Ραραλία Ελιά 

Ραραλία Καλό Λιβάδι  

Ραραλία Καλαφάτθ  

Ραραλία Ράνορμοσ  

Ραραλία Αγίασ Άννασ (Καμνάκι) 

Ειδικότερα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει  ναυαγοςϊςτθ χωρίσ ςχετικό βάκρο από 

10.00’ π.μ. ζωσ 18.00’ μ.μ. και για 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα ςτθν παραλία ςτον παλαιό 

λιμζνα Μυκόνου (Αγία Άννα Καμνάκι) για τουσ μινεσ Ιοφνιο, Ιοφλιο, Αφγουςτο και 

Σεπτζμβριο. 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.  
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Συνολικά κα εγκαταςτακοφν δεκατζςςερα (13) βάκρα-πφργοι. 

 

Θ ενδεικτικι δαπάνθ τθσ εργαςίασ για τθν  περίοδο (Ιοφνιοσ-Σεπτζμβριοσ 2021) 
υπολογίηεται ςτο ποςό των € 338.709,28 πλζον Φ.Ρ.Α.. Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου και θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ 
βαρφνει τον ςε βάροσ του ΚΑ 70-6142.0001. 

Θ εργαςία κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

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», 

• 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, 
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• 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..71/2020 «Σχολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ 

ναυαγοςϊςτθ, υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ», 

όπωσ ιςχφει. 

• 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. 

Ο Διμοσ Μυκόνου κα ανακζςει, μετά από διαγωνιςμό το προαναφερόμενο ζργο ςε 

ανάδοχο που κα διακζτει το απαραίτθτο βάςει νομοκεςίασ (Ρ.Δ. 71/2020) προςωπικό (τον 

απαιτοφμενο αρικμό ναυαγοςωςτϊν), τον εξοπλιςμό και τθν τεχνογνωςία και ανάλογθ 

εμπειρία που είναι απαραίτθτα για τθν καλι εκτζλεςθ του. 

Μφκονοσ, 27-05-2021 

Θ Συντάξαςα 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Μφκονοσ, 27-05-2021 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 

 

 

Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

  Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α  

Ρεριγραφι 

Αρικμόσ 

Ναυαγο-

ςωςτϊν 

Μινεσ 

απαςχό-

λθςθσ 

Τιμι μονάδασ ανά 

ναυαγοςϊςτθ και 

ανά μινα (€) 

Αξία (€) 

1 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ 

ΡΑΑΛΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

14 4 6.048,38 338.709,28 

Άκροιςμα 338.709,28 

ΦΡΑ 24% 81.290,23 

Σφνολο 419.999,51 

 

Θ τιμι μονάδασ ανά ναυαγοςϊςτθ και ανά μινα για τθν «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ  ΚΑΛΥΨΘ  ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  

2021 », περιλαμβάνει: 

 

 

 

α) τθ χριςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, 

Τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. 

Το τακτικό service και ςυντιρθςθ του απαςχολοφμενου 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 απαςχολοφμενου 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 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των επιβαρφνςεων για εργαςία κατά το ςαββατοκφριακο, όλων 
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των εξόδων για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ 

και τθσ Σ.Υ. ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία όλων των νόμιμων κρατιςεων. 

   

Μφκονοσ, 27-05-2021 

Θ Συντάξαςα 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Μφκονοσ, 27-05-2021 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

 

 

 

Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

  Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 
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ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ ΡΑΑΛΙΩΝ. 

 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΑΡΑΝΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΑΝΔΩΣΘ ΔΕΚΑ ΤΙΩΝ (13) ΡΥΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΚΤΟΓΑΜΜΘΣ ΓΙΑ 4 ΜΘΝΕΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ–ΙΟΥΛΙΟΣ–ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ). 

Οι δαπάνεσ διαχωρίηονται ωσ εξισ: 

Τισ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ και αςφάλιςθσ του προςωπικοφ, που κα απαςχολθκεί ςτθν 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

Τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ πφργων και οριοκζτθςθ παραλιϊν. 

Τισ δαπάνεσ χριςθσ του εξοπλιςμοφ και λειτουργικά ζξοδα (Ναυαγοςωςτικά 3,3 m ςκάφθ 

με εξοπλιςμό που προβλζπει το ΡΔ 71/2020, απόςβεςθ κόςτουσ ςκάφουσ, εξοπλιςμοφ και 

καφςιμα). 

Τισ δαπάνεσ χριςθσ του εξοπλιςμοφ και λειτουργικά ζξοδα (Ναυαγοςωςτικό 5 m ςκάφοσ με 

εξοπλιςμό που προβλζπει το ΡΔ 71/2020, απόςβεςθ κόςτουσ ςκάφουσ, εξοπλιςμοφ και 

καφςιμα). 

Τισ δαπάνεσ  προμικειασ, χριςθσ και διατιρθςθσ ςε καλι λειτουργία όλου του 

απαραίτθτου ιατροφαρμακευτικοφ και υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ για όλθ τθν περίοδο τθσ 

ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ των ακτϊν. 

Management - οργάνωςθ και διαχείριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν (διοικθτικό προςωπικό, 

εκπαίδευςθ παρακολοφκθςθ εργαςιϊν, ποινικι & αςτικι ευκφνθ). 

Bάςει τθσ Εκνικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ για εργαηόμενουσ, άγαμουσ, και για 6 

ϊρεσ και 40 λεπτά, το θμερομίςκιο ανζρχεται ςτο ποςό των 29,04 €. Οπότε για 8 ϊρεσ 

εργαςίασ το θμερομίςκιο του ναυαγοςϊςτθ είναι 34,84€. 

Σε περίπτωςθ Κυριακϊν και αργιϊν προβλζπεται μια προςαφξθςθ 75% ςυνεπϊσ το 

ανωτζρω θμερομίςκιο ανζρχεται ςτο ποςό των 60,97€. 

Οι θμζρεσ αργίασ κατά τθν περίοδο από 01.06 – 30.09 είναι 18 θμζρεσ (17 Κυριακζσ και ο 

δεκαπενταφγουςτοσ), ενϊ οι υπόλοιπεσ θμζρεσ από τθν περίοδο των 122 θμερϊν είναι 104 

θμζρεσ. Επομζνωσ, το κόςτοσ μιςκοδοςίασ ενόσ ναυαγοςϊςτθ για τθν περίοδο 01.06 – 

30.09 είναι 104 Χ 34.84€ + 18 Χ 60,97€ = 4.720,82 €, ςυνεπϊσ ανά μινα το κόςτοσ ανά 

ναυαγοςϊςτθ (χωρίσ ρεπό, υπερεργαςία, δϊρο Χριςτουγζννων και επίδομα και 

αποηθμίωςθ αδείασ) ανζρχεται ςτο ποςό των 1.180,20€. 

Επιπρόςκετα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και τα 18 ρεπό που δικαιοφται ζκαςτοσ 

ναυαγοςϊςτθσ, λόγω εργαςίασ των αργιϊν, ιτοι 18 Χ 34,84 = 627,12 €, ςυνεπϊσ ανά μινα 

το κόςτοσ των ρεπό ανά ναυαγοςϊςτθ κα είναι 627,12 / 4=156,78€. 

Για τον υπολογιςμό των επιδομάτων (Δϊρο Χριςτουγζννων, επίδομα αδείασ και 

αποηθμίωςθ αδείασ) λαμβάνεται υπόψθ θ πραγματικι εργαςία όπωσ προκφπτει από τθν 

προςαφξθςθ του θμερομιςκίου (34,84€) λόγω εργαςίασ κατά τισ Κυριακζσ και αργίεσ 

(60,97€), ιτοι (104 Χ 34,84 + 18 Χ 60,97) / 122 = 38,69€. 
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Πςο αφορά το δϊρο Χριςτουγζννων επιςθμαίνεται ότι ςτισ τακτικζσ αποδοχζσ των 

μιςκωτϊν βάςει των οποίων υπολογίηεται το δϊρο Χριςτουγζννων ςυμπεριλαμβάνεται και 

το επίδομα αδείασ, ςυνεπϊσ το δϊρο Χριςτουγζννων υπολογίηεται προςαυξθμζνο με τθν 

αναλογία του ςυντελεςτι επιδόματοσ αδείασ που είναι 0.041666 (2.5/25) / 12). Θ χρονικι 

περίοδοσ που υπολογίηεται το δϊρο αρχίηει από τθν 1 Μαΐου μζχρι και τθν 31 Δεκεμβρίου 

κάκε ζτουσ. Επειδι ζκαςτοσ ναυαγοςϊςτθ δουλεφει 4 μινεσ από τουσ 8 τθσ ανωτζρα 

περιόδου δικαιοφται  2 θμερομίςκια για κάκε 19 θμερολογιακζσ θμζρεσ διάρκειασ τθσ 

εργαςιακισ ςχζςθσ, προςαυξθμζνο κατά 0.041666 λόγω επιδόματοσ αδείασ. Αν κάποιοσ 

μιςκωτόσ εργάςτθκε χρονικό  διάςτθμα μικρότερο των 19 θμερϊν δικαιοφνται ανάλογο 

κλάςμα του δϊρου. Επομζνωσ, το δϊρο Χριςτουγζννων για τισ 122 θμζρεσ εργαςίασ κατά 

τθν περίοδο από 01.06 – 30.09, κα είναι 122/19 Χ 2 Χ 

38,69 Χ 1.041666 = 517,56€, ςυνεπϊσ ανά μινα το δϊρο Χριςτουγζννων ανά ναυαγοςϊςτθ 

είναι 129,39€. 

Πςο αφορά το επίδομα άδειασ είναι 2 θμερομίςκια για κάκε μινα εργαςίασ, δθλαδι 8 

θμερομίςκια. Επομζνωσ, 8 Χ 38,69€ = 309,52€, ςυνεπϊσ ανά μινα το επίδομα αδείασ ανά 

ναυαγοςϊςτθ είναι 77,38€. 

Πςο αφορά τθν αποηθμίωςθ άδειασ (διότι δεν κα χορθγθκεί άδεια) θ προςαφξθςθ είναι 

100%, ιτοι 309,52€, ςυνεπϊσ ανά μινα θ αποηθμίωςθ αδείασ ανά ναυαγοςϊςτθ είναι 

77,38€. 

Το ςυνολικό μθνιαίο κόςτοσ ανά ναυαγοςϊςτθ χωρίσ τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ 

είναι κόςτοσ μιςκοδοςίασ + κόςτοσ ρεπό + δϊρο Χριςτουγζννων + επίδομα αδείασ + 

αποηθμίωςθ αδείασ = 1.180,20€ + 156,78€ +  129,39€ + 77,38€ + 77,38€ = 1.621,13€. 

Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ (ποςοςτό 24,81%), είναι 402,20€. Συνεπϊσ, το μθνιαίο 

κόςτοσ ανά ναυαγοςϊςτθ ςυμπεριλαμβανομζνου των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν είναι 

2.023,33€. 

 

ΔΑΡΑΝΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΛΘΨΘ ΧΕΙΙΣΤΘ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Το μθνιαίο κόςτοσ για τθν υπθρεςία που κα παρζχει ο χειριςτισ του επαγγελματικοφ 

ςκάφουσ  κα είναι ίδιο με το ποςό που κα απαιτθκεί για κάκε ναυαγοςϊςτθ, δθλαδι κα 

ανζλκει ςτο ποςό των 2.023,33€. 

 

ΔΑΡΑΝΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΛΘΨΘ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ- ΕΡΟΡΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

Το μθνιαίο κόςτοσ για τθν υπθρεςία που κα παρζχει ο κάκε ςυντονιςτισ- επόπτθσ των 

ναυαγοςωςτϊν κα είναι ίδιο με το ποςό που κα απαιτθκεί για κάκε ναυαγοςϊςτθ, δθλαδι 

κα ανζλκει ςτο ποςό των 2.023,33€.  

  

ΚΟΣΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΡΑΑΛΙΩΝ. 

Στθν ανωτζρω τιμι πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και το κόςτοσ καταςκευισ βάκρου (πφργοσ – 

παρατθρθτιριο) για κάκε  ναυαγοςϊςτθ, το οποίο  γίνεται από κατάλλθλα υλικά, κατά 

τρόπο, ϊςτε να αντζχει ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ και φζρει κλίμακα ανόδου, 
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κάκιςμα, ιςτό ςθμαίασ (που υπερβαίνει τα δυο μζτρα από τθν κορυφι του ςκζπαςτρου) και 

ξφλινο ςκζπαςτρο προφφλαξθσ από τον ιλιο. Το βάκρο είναι τουλάχιςτον τζςςερα (04) 

τετραγωνικά μζτρα και το φψοσ του υπερβαίνει τα τρία (03) μζτρα από τθν επιφάνεια τθσ 

κάλαςςασ. .Ρροβλζπεται επίςθσ  ςε όλεσ τισ προαναφερκείςεσ παραλίεσ, τοποκζτθςθ 

ςειράσ ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, χρϊματοσ κίτρινου, ςχιματοσ ςφαιρικοφ, οι 

οποίοι τοποκετοφνται ςε απόςταςθ δζκα (10) μζτρων ο ζνασ από τον άλλον. Επιπλζον, 

οριοκζτθςθ  δίαυλου, πλάτουσ τουλάχιςτον πζντε (05) μζτρων από τον οποίο επιτρζπεται θ 

εκκίνθςθ και θ επιςτροφι, από και προσ τθν ακτι, του ατομικοφ ςκάφουσ τθσ. Τα όρια του 

δίαυλου ςθμαίνονται με τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλων, ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, 

χρϊματοσ κίτρινου, κωνικοφ ςχιματοσ δεξιά και κυλινδρικοφ ςχιματοσ αριςτερά, για τον 

ειςερχόμενο ςτο δίαυλο από τθν ανοικτι κάλαςςα, οι οποίοι τοποκετοφνται ςε απόςταςθ 

τριϊν (3) μζτρων ο ζνασ από τον άλλον, κόςτουσ 3.140,88€ ανά ναυαγοςϊςτθ, ιτοι 

ςυνολικοφ κόςτουσ   3.140,88€ x 13= 40.831,43€. 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΚΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 3.3 ΜΕΤΩΝ 

 

Στθν τιμι αυτι περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ προμικειασ, χριςθσ και διατιρθςθσ ςε καλι 

λειτουργία όλου του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για όλθ τθν περίοδο τθσ ναυαγοςωςτικισ 

κάλυψθσ των ακτϊν, 13 ςκάφθ 3,3m. 

Θμεριςιο κόςτοσ καυςίμου ςκάφουσ 3,3 μζτρων: ςκάφοσ με 6 hp μθχανι με 2 περιπολίεσ 

/θμζρα, X 3 μίλια Χ 1,70 λίτρα (1,80 κόςτοσ καυςίμου ανά λίτρο + 0.20€ κόςτοσ 

ελαιολιπαντικοφ ανά λίτρο βενηίνθσ) = 20,4 ευρϊ/θμζρα Χ 122 θμζρεσ = 2.488,80€ 

ευρϊ/ανά παραλία  

13(παραλίεσ) Χ 2.488,80 = 32.354,40€ 

Κόςτοσ ςυντιρθςθσ: 10€/θμζρα, ςυνεπϊσ ςυνολικό  κόςτοσ ςυντιρθςθσ 10Χ122= 

1.220,00€.  

Κόςτοσ απόςβεςθσ: 15€/θμζρα, ςυνεπϊσ ςυνολικό  κόςτοσ απόςβεςθσ  15Χ122=1.830,00€ 

Άρα για 13 ςκάφθ *(1.220+1.830)=39.650,00 

Το ςυνολικό κόςτοσ μίςκωςθσ των 13 ςκαφϊν των 3.3 μζτρων ανά μινα κα είναι 

(32.354,40€ +39.650,00)/4 = 18.001,10€. 

 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΡΕΙΡΟΛΙΑΣ 5 ΜΕΤΩΝ 

Απαιτείται ςε θμεριςια βάςθ και επτά θμζρεσ ανά εβδομάδα ζνασ ναυαγοςωςτικό ςκάφοσ 

επανδρωμζνο με ζνα χειριςτι και ζνα ναυαγοςϊςτθ. 

Μθνιαίο κόςτοσ καυςίμων ναυαγοςωςτικοφ ςκάφουσ 5,5 μζτρων : Θμεριςιο μικοσ 

ακτογραμμισ για περιπολία 38,00 μίλια. 

Κατανάλωςθ καυςίμου ταχφπλοου μθχανοκίνθτου 5,5 m ςκάφουσ 2 λίτρα/μίλι 

Κατανάλωςθ καυςίμου ανά περιπολία τθν θμζρα: 38,00 μίλια* 2 λίτρα/μίλι =76,00 λίτρα  

Θμεριςια ςυχνότθτα περιπολίασ: 2 φορζσ ανά θμζρα. 
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Συνολικι θμεριςια κατανάλωςθ καυςίμου ανά θμζρα: 52,00 λίτρα.  

Κόςτοσ καυςίμου βενηίνθσ: 1,80€/λίτρο. 

Κόςτοσ κατανάλωςθσ ελαιολιπαντικοφ: 0,20€ ανά λίτρο βενηίνθσ. 

Θμεριςιο κόςτοσ κίνθςθσ ναυαγοςωςτικοφ ςκάφουσ: 152,00λίτρα Χ(1,80€+0,20€) = 

304,00€. 

 Κόςτοσ κίνθςθσ ςκάφουσ για όλθ τθν περίοδο από 01.06 – 30.09  

(122 θμζρεσ) Χ304,00€ = 37.088,00€. 

Κόςτοσ ςυντιρθςθσ ςκάφουσ ανά θμζρα: 15€, ςυνεπϊσ ςυνολικο  κόςτοσ = 

15*122€=1.830,00 

 Κόςτοσ απόςβεςθσ ςκάφουσ ανά θμζρα: 20€, ςυνεπϊσ ςυνολικό κόςτοσ = 

20*122€=2.440,00 

Συνολικι Μθνιαία δαπάνθ χριςθσ ναυαγοςωςτικοφ ςκάφουσ:  

κόςτοσ κίνθςθσ + κόςτοσ ςυντιρθςθσ + κόςτοσ απόςβεςθσ = 41.358,00€/4 = 10.339,50€. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΤΟΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 14 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ 

ΒΑΘΑ. 

Το κόςτοσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.200 Χ 14 = 30.800€. 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ. 

 

Το κόςτοσ για τθν διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ, ιτοι τθν οργάνωςθ και διαχείριςθ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν όπωσ είναι θ επίβλεψθ, θ λογιςτικι υποςτιριξθ, το διοικθτικό 

προςωπικό, θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, το κόςτοσ από τθν προμικεια αναλωςίμων π.χ. 

γραφικισ φλθσ, το κόςτοσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ του Διμου και αντικατάςταςθσ του 

εφόςον ζχει υποςτεί βλάβθ και οφείλεται ςε κακι χριςθ του προςωπικοφ του αναδόχου, 

κακϊσ και ζνα εφλογο κζρδοσ για τον ανάδοχο ανζρχεται περίπου ςτο 5% του ςυνόλου των 

υπολοίπων εξόδων, ιτοι 5% x (= 2.023,33€ (μθνιαίο κόςτοσ ναυαγοςϊςτθ) x 17(14 

ναυαγοςϊςτεσ + 1 χειριςτι ςκάφουσ +1 ναυαγοςϊςτθσ-ςυνοδθγόσ ςκάφουσ 5m+ 1 

επόπτθσ-ςυντονιςτισ) x 4 (μινεσ) + 13 Βάκρα και οριοκζτθςθ παραλιϊν (13x3.140,88 = 

40.831,43) + 18.001,10 x 4 = 72.004,40 € (μθνιαίο κόςτοσ μίςκωςθσ των 13 ςκαφϊν των 3.3 

μζτρων) x 4 (μινεσ) + 10.339,50€ (μθνιαίο κόςτοσ μίςκωςθσ του ςκάφουσ των 5 μζτρων) x 4 

(μινεσ) + 30.800 € (κόςτοσ προμικειασ εξοπλιςμοφ)+ = 5% x 322.580,27€ = 16.129,01€.  

 

ΤΕΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ: 322.580,27 + 16.129,01 = 338.709,28 

 

Θ τελικι ςυνολικι δαπάνθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α, για τισ 13 ακτζσ του 

Διμου Μυκόνου και ςυγκεκριμζνα για 13 κζςεισ ναυαγοςωςτϊν ςτισ προαναφερόμενεσ  

παραλίεσ, 1 κζςθ ναυαγοςϊςτθ ςτθν παραλία Αγία Άννα Καμνάκι, 1 επόπτθ ναυαγοςϊςτθ , 
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1 χειριςτι ταχφπλοου ςκάφουσ και 1 ναυαγοςϊςτθ ςυνοδθγό ταχφπλοου ςκάφουσ , 

ςφνολο 17 άτομα. Ανάγεται ςτο ποςό 6.048,38 ανά παραλία (14) και ανά ναυαγοςϊςτθ 

(τιμι ανκρωπομονάδασ) με χρονικι διάρκεια 4 μθνϊν, από 1 Ιουνίου 2021 ζωσ 30 

Σεπτεμβρίου 2021. 

 

α/α ΡΕΙΓΑΦΘ 
Αρικμόσ  

Βάκρων 

Μινεσ 

απαςχόλθςθσ 

Τιμι 

Μονάδασ ανά 

ναυαγοςϊςτθ 

και ανά μινα 

(€) 

Αξία (€) 

1 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ 

ΚΑΛΥΨΘ 

ΡΑΑΛΙΩΝ 

ΔΘΜΟΥ 

ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2021 

14 4 6.048,38 338.709,28 

Άκροιςμα 338.709,28 

Φ.Ρ.Α 24% 81.290,23 

Σφνολο 419.999,51 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

α/α ΡΕΙΓΑΦΘ 
Αρικμόσ  

Βάκρων 

Μινεσ 

απαςχόλθςθσ 

Τιμι 

Μονάδασ ανά 

ναυαγοςϊςτθ 

και ανά μινα 

(€) 

Αξία (€) 

1 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ 

ΚΑΛΥΨΘ 

ΡΑΑΛΙΩΝ 

ΔΘΜΟΥ 

ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2021 

14 4   

Άκροιςμα  

Φ.Ρ.Α 24%  

Σφνολο  

 

 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ……/……/2021 

 

 

 

 

 

 

                                                    Ο ΡΟΣΦΕΩΝ: 
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ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων για το ζργο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ 

ΚΑΛΥΨΘ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ  2021». 

Ο Διμοσ Μυκόνου κα ανακζςει, μετά από διαγωνιςμό το προαναφερόμενο ζργο, ςε 

ανάδοχο που κα διακζτει το προςωπικό, τον εξοπλιςμό και τεχνογνωςία απαραίτθτα για 

τθν καλι 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 :  

Ραραλία Ψαρροφ 

Ραραλία Ρλατφ Γιαλόσ 

Ραραλία Καλαμοπόδι (Ραραντάϊσ) 

Ραραλία Ρλιντρί (Σοφπερ Ραραντάϊσ) 

Ραραλία Ραράγκα  

Ραραλία Άγιοσ Στζφανοσ  

Ραραλία Άγιοσ Ιωάννθσ (Διακόφτθσ)  

Ραραλία Ορνοφ 

Επίςθσ, εκτόσ των ανωτζρω χαρακτθριςμζνων ωσ πολυςφχναςτων παραλιϊν, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να διακζτει ναυαγοςϊςτθ ςτισ κάτωκι παραλίεσ επειδι παρατθρείται 

αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ λουομζνων. 

 

Ραραλία Αγράρι 
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Ραραλία Ελιά 

Ραραλία Καλό Λιβάδι  

Ραραλία Καλαφάτθ  

Ραραλία Ράνορμοσ  

Ραραλία Αγίασ Άννασ (Καμνάκι) 

 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα ζχει ναυαγοςϊςτθ χωρίσ ςχετικό βάκρο από 10.00’ π.μ. ζωσ 18.00’ 

μ.μ. και για 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα ςτθν παραλία ςτον παλαιό λιμζνα Μυκόνου (Αγία Άννα 

Καμινάκι) για τουσ μινεσ Ιοφνιο, Ιοφλιο, Αφγουςτο και Σεπτζμβριο. 

 

Άρκρο 2ο. Μεκοδολογία εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποδείξει ςτθν προςφορά όλα τα τεχνικά και μθχανικά μζςα 

που προβλζπονται ςτο Ρ.Δ. 71/2020 ωσ απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ του ζργου και 

ςυγκεκριμζνα: 

Ρροςλαμβάνουν αναγκαίο αρικμό ναυαγοςωςτϊν για τθ χρονικι περίοδο και το εφροσ των 

ωρϊν που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ (γ) τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 15 του 

ν. 2743/1999 (Α' 211), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 16 του ν. 4676/2020 (Α' 67) και 

εκάςτοτε ιςχφει. Κάκε ναυαγοςϊςτθσ ελζγχει ζκταςθ ακτισ ςε ακτίνα διακοςίων (200) 

μζτρων εκατζρωκεν του βάκρου. Εφόςον ο υπόχρεοσ πρζπει να διακζτει τρεισ (3), 

τουλάχιςτον, ναυαγοςϊςτεσ, υποχρεοφται να προςλαμβάνει και ζναν (1) ςυντονιςτι-

επόπτθ ναυαγοςωςτϊν. 

 

Καταςκευάηουν βάκρο (παρατθρθτιριο) για κάκε ναυαγοςϊςτθ, κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 9. 

Θ καταςκευι του βάκρου ναυαγοςϊςτθ δεν είναι μόνιμθ, γίνεται από κατάλλθλα υλικά, 

κατά τρόπο, ϊςτε να αντζχει ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ και φζρει κλίμακα 

ανόδου, κάκιςμα, ιςτό ςθμαίασ (που υπερβαίνει τα δυο μζτρα από τθν κορυφι του 

ςκεπάςτρου) και ξφλινο ςκζπαςτρο προφφλαξθσ από τον ιλιο. Το βάκρο είναι τουλάχιςτον 

τζςςερα (04) τετραγωνικά μζτρα και το φψοσ του υπερβαίνει τα τρία (03) μζτρα από τθν 

επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. 

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 ζκτακτο λόγο, απουςιάηει ο ναυαγοςϊςτθσ από τθ λουτρικι εγκατάςταςθ, 

αφαιρείται θ πινακίδα με τθν ζνδειξθ των πρϊτων βοθκειϊν και επαίρεται επί του ιςτοφ θ 

ςθμαία που δεικνφει τθν απουςία ναυαγοςϊςτθ. Σε περίπτωςθ που επιβάλλεται, για 
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ζκτακτο λόγο, θ απουςία του ναυαγοςϊςτθ πάνω από μία (1) ϊρα, ο ναυαγοςϊςτθσ αυτόσ 

αντικακίςταται, με μζριμνα του, κατά περίπτωςθ, υπόχρεου, από τον οποίο ζχει 

προςλθφκεί. 

 

Εφοδιάηουν κάκε ναυαγοςϊςτθ με τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

1)Αδιάβροχο φακό. 

2)Κιάλια μεγζκυνςθσ τουλάχιςτον επτά επί πενιντα mm. 

3)Ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «Δ». 

4)Σανίδα διάςωςθσ, τουλάχιςτον 2,20 μζτρων, από ςυνκετικό ι θμιςυνκετικό υλικό ι 

πνευςτι, αβφκιςτθ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «ΣΤ». 

5)Σωςτικόσ ςωλινασ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «Ε» (Ο εφοδιαςμόσ με ςωςτικό ςωλινα 

είναι προαιρετικόσ). 

6)Φορθτό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Ραραρτιματοσ «Ι» και φορθτό, αυτόματο 

εξωτερικό απινιδωτι με αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια, ενθλίκων και βρεφϊν. 

7)Ρτυςςόμενο φορείο και ςανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και 

ςφςτθμα ακινθτοποιθτι κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ. 

8)Δφο (02) ςθμαντιρεσ, χρϊματοσ πορτοκαλί, με ςχοινί μικουσ τουλάχιςτον πενιντα (50) 

μζτρων 

και διαμζτρου τουλάχιςτον 10mm. 

9)Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ-LIFE GUARD. 

10)Καπζλο, ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ και, 

κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ LIFE GUARD. 

11)Γυαλιά θλίου. 

12)Ρινακίδα, χρϊματοσ πορτοκαλί, διαςτάςεων 80Χ100 εκ.,με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΕΣ 

ΒΟΘΘΕΙΕΣ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ FIRST Α^, μπλε απόχρωςθσ. 

13)Ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ. 

14)Καταδυτικό μαχαίρι. 

15)Μάςκα βυκοφ. 

16)Βατραχοπζδιλα. 

17)Σθμαία Ναυαγοςϊςτθ, χρϊματοσ πορτοκαλί, διαςτάςεων 80Χ100εκ., με τθν ζνδειξθ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ και, κάτωκεν αυτισ, τθν ζνδειξθ LIFE GUARD, μπλε απόχρωςθσ. 

18)Σθμαία χρϊματοσ ερυκροφ, ίςων διαςτάςεων με τθν προθγοφμενθ, με τθν ζνδειξθ ΧΩΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ και, κάτωκεν αυτισ, τθν ζνδειξθ ΝΟ LIFE GUARD, λευκισ απόχρωςθσ. 

19)Κινθτό τθλζφωνο για κάκε βάκρο, με διαφορετικό αρικμό κλιςθσ ζκαςτο, ο αρικμόσ 

κλιςθσ του οποίου δθμοςιοποιείται, με μζριμνα των, κατά περίπτωςθ, υπόχρεων, με κάκε 
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πρόςφορο μζςο, αναγράφεται ςε περίοπτθ κζςθ ςτο βάκρο (παρατθρθτιριο) και 

αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι Λιμενικι Αρχι. 

20)Φορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόασ). 

21)Κοινι ςφυρίχτρα. 

22)Ρράςινθ ςθμαία (Κολυμπάτε ελεφκερα) 80χ100εκ. 

23)Κίτρινθ ςθμαία (Κολυμπάτε με προςοχι) 80χ100εκ. 

24)Κόκκινθ Σθμαία (Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο νερό) 80χ100εκ. 

25)Φορθτι ςυςκευι VHF marine 

26)Κατάλλθλθ, ειδικι, πλαςτικι ι χάρτινθ κάρτα, εντόσ πλαςτικισ μεμβράνθσ ι κικθσ, θ 

οποία περιζχει το όνομα του ναυαγοςϊςτθ, τθ φωτογραφία του, τον αρικμό πρωτοκόλλου 

τθσ άδειασ ναυαγοςϊςτθ που κατζχει, κακϊσ και τθ Λιμενικι Αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ. 

Τοποκετοφν, ςτθ δεξιά και αριςτερι πλευρά του βάκρου, ειδικζσ, καλαίςκθτεσ πινακίδεσ 

διπλισ όψεωσ, πλάτουσ ενάμιςθ (1,5) μζτρου και φψουσ ενενιντα (90) εκατοςτϊν, ζκαςτθ, 

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). 

ε) Επιςθμαίνουν τα όρια, μζχρι τα οποία φκάνουν, ςυνικωσ, κολυμπϊντασ οι λουόμενοι, 

με τθν τοποκζτθςθ ςειράσ ευδιάκριτων, πλωτϊν ςθμαντιρων, χρϊματοσ κίτρινου, 

ςχιματοσ ςφαιρικοφ, οι οποίοι τοποκετοφνται ςε απόςταςθ δζκα (10) μζτρων ο ζνασ από 

τον άλλον. Επιπλζον, οριοκετοφν δίαυλο, πλάτουσ τουλάχιςτον πζντε (05) μζτρων από τον 

οποίο επιτρζπεται θ εκκίνθςθ και θ επιςτροφι, από και προσ τθν ακτι, του ατομικοφ 

ςκάφουσ τθσ υποπερίπτωςθσ 1) τθσ περίπτωςθσ ςτ) και του ςκάφουσ τθσ περίπτωςθσ η). Τα 

όρια του δίαυλου ςθμαίνονται με τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλων, ευδιάκριτων, πλωτϊν 

ςθμαντιρων, χρϊματοσ κίτρινου, κωνικοφ ςχιματοσ δεξιά και κυλινδρικοφ ςχιματοσ 

αριςτερά, για τον ειςερχόμενο ςτο δίαυλο από τθν ανοικτι κάλαςςα, οι οποίοι 

τοποκετοφνται ςε απόςταςθ τριϊν (3) μζτρων ο ζνασ από τον άλλον. 

ςτ) Αναφορικά με τον ελάχιςτο μθχανοκίνθτο εξοπλιςμό: 

Εφόςον υποχρεοφνται να προςλαμβάνουν τουλάχιςτον (02) ναυαγοςϊςτεσ διακζτουν ζνα 

επαγγελματικό ατομικό ςκάφοσ καλάςςιο μοτοποδιλατο, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον δφο 

μζτρων και εβδομιντα πζντε (2,75) εκατοςτϊν, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον ογδόντα (80) 

ίππων, τουλάχιςτον δφο (2) κζςεων, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, 

για τθν κατθγορία του, εφόδια. Στο μζςο των πλευρϊν του, δεξιά και αριςτερά, είναι 

γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε 

απόχρωςθσ. Με το ατομικό ςκάφοσ καλάςςιο μοτοποδιλατο του εδαφίου αυτοφ 

διατίκεται και ζνα ειδικό φορείο διάςωςθσ. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ πζντε (05) ετϊν από τθν 

εγγραφι του ατομικοφ ςκάφουσ ςτο Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, επιτρζπεται θ 

δραςτθριοποίθςι του, με τθν προχπόκεςθ υποβολισ, με μζριμνα των, κατά περίπτωςθ, 

υπόχρεων του πρϊτου εδαφίου αυτισ τθσ παραγράφου, ςε ετιςια βάςθ, ςτθ Λιμενικι 

Αρχι, βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου ναυπθγοφ, 

από τθν οποία να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι προωςτικοί 

κινθτιρεσ του εξακολουκοφν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και 
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διατάξεων και διατθροφνται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. Στισ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ 

ςτισ οποίεσ υπάρχει υποχρζωςθ πρόςλθψθσ ενόσ (1) ςυντονιςτι-επόπτθ ναυαγοςωςτϊν, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ α), το ατομικό ςκάφοσ τθσ παροφςασ 

υποπερίπτωςθσ χειρίηεται ο ίδιοσ. 

Ανά ναυαγοςϊςτθ, διακζτουν ζνα μθχανοκίνθτο, επαγγελματικό μικρό ςκάφοσ, ολικοφ 

μικουσ τουλάχιςτον τριϊν μζτρων και τριάντα (3,30) εκατοςτϊν, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 

ζξι (6) ίππων, εγγεγραμμζνο αποκλειςτικά 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. Μετά τθ 

ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, 

επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι του, με τθν προχπόκεςθ υποβολισ, με μζριμνα των, κατά 

περίπτωςθ, υπόχρεων του πρϊτου εδαφίου αυτισ τθσ παραγράφου, ςε ετιςια βάςθ, ςτθ 

Λιμενικι Αρχι, βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου 

ναυπθγοφ, από τθν οποία να προκφπτει, φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι 

προωςτικοί κινθτιρεσ του εξακολουκοφν να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων 

κανονιςμϊν και διατάξεων και διατθροφνται ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. 

Η Εφόςον υποχρεοφνται να προςλαμβάνουν και ζναν (1) ςυντονιςτι-επόπτθ 

ναυαγοςωςτϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ α), διακζτουν ζνα 

επαγγελματικό, μθχανοκίνθτο, πνευςτό, μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ, ολικοφ μικουσ 

τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων, ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμζνο 

αποκλειςτικά ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, με εφεδρικι μθχανι, 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 ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωςθσ. Επιπλζον, πρζπει 

να είναι εφοδιαςμζνο με μόνιμα εγκατεςτθμζνο προβολζα και VHF GPS -PLOTER, με ςανίδα 

ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα ακινθτοποιθτι κεφαλισ 

ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ, κακϊσ και με φορθτό φαρμακείο ναυαγοςϊςτθ-

φορθτό απινιδωτι. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο 

Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, επιτρζπεται θ δραςτθριοποίθςι του, με τθν προχπόκεςθ 

υποβολισ, με μζριμνα των, κατά περίπτωςθ, υπόχρεων του πρϊτου εδαφίου αυτισ τθσ 

παραγράφου, ςε ετιςια βάςθ, ςτθ Λιμενικι Αρχι, βεβαίωςθσ Αναγνωριςμζνου 

Οργανιςμοφ ι διπλωματοφχου ι πτυχιοφχου ναυπθγοφ, από τθν οποία να προκφπτει, 

φςτερα από επικεϊρθςθ, ότι το ςκάφοσ και οι προωςτικοί κινθτιρεσ του εξακολουκοφν να 

πλθροφν τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν και διατάξεων και διατθροφνται ςε 

ικανοποιθτικι κατάςταςθ. Ο χειριςτισ του ςκάφουσ, κακϊσ και ζνασ ναυαγοςϊςτθσ, οι 

οποίοι προςλαμβάνονται από τον, κατά περίπτωςθ, υπόχρεο, είναι παρόντεσ πλθςίον του 

ςκάφουσ και ςε ετοιμότθτα για παροχι άμεςθσ βοικειασ. Το ςκάφοσ τθσ περίπτωςθσ 

αυτισ, εφόςον απαιτθκεί, επιχειρεί, προσ παροχι βοικειασ και εκτόσ λουτρικϊν 

εγκαταςτάςεων, υπό τισ εντολζσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ. 

2.Οι Διμοι οφείλουν, επιπλζον, κατά τουσ μινεσ και τισ ϊρεσ τθσ περίπτωςθσ α) τθσ 

παραγράφου 1, να διακζτουν για τθ γεωγραφικι περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ, εφόςον ςε 

αυτι υφίςτανται λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ των φορζων διαχείριςισ τουσ, 

επαγγελματικό, μθχανοκίνθτο, πνευςτό, μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ η) τθσ παραγράφου 1. 
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3.Οι υπόχρεοι τθσ παραγράφου 1 μποροφν να ανακζτουν τθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ 

λουτρικισ εγκατάςταςθσ ςε νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, για τθν τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων των περιπτϊςεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ςτ) και (η) τθσ παραγράφου 1, 

υπεφκυνθ είναι αποκλειςτικά θ ςχολι αυτι. Οι Διμοι μποροφν να ανακζτουν τθν τιρθςθ 

τθσ υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2 ςε νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι ναυαγοςωςτικισ 

εκπαίδευςθσ και, ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ ςχολι είναι αποκλειςτικά υπεφκυνθ για τθν 

τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ. 

 

Υποχρεϊςεισ ναυαγοςϊςτθ Συντονιςτι/Επόπτθ ναυαγοςωςτϊν 

1.Ο ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κολφμβθςθσ, κακ' όλθ τθ 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 ι να 

περιπολεί πεηόσ επί τθσ ακτογραμμισ, ςτο χϊρο ευκφνθσ του. 

2.Ο ναυαγοςϊςτθσ, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του, παρακολουκεί τουσ λουόμενουσ, 

είναι ςε άμεςθ ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ και δεν εκτελεί άλλθ, παράλλθλθ εργαςία. 

Επίςθσ, φυλάςςει πάντοτε επί του βάκρου τθν κάρτα που προβλζπεται από τισ διατάξεισ 

τθσ υποπερίπτωςθσ 26) τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7. 

3.Σε περίπτωςθ που επιβάλλεται, για ζκτακτο λόγο, θ απουςία του ναυαγοςϊςτθ, οφείλει 

να ενθμερϊςει άμεςα τον, κατά περίπτωςθ, υπόχρεο, από τον οποίο ζχει προςλθφκεί, 

κακϊσ και τθν κατά τόπο αρμόδια Λιμενικι Αρχι. 

4.Θ τοποκζτθςθ και θ απομάκρυνςθ των κϊνων τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 γίνεται με μζριμνα 

του ναυαγοςϊςτθ, ακριβϊσ πριν τθν ζναρξθ και μετά το πζρασ των ωρϊν τθσ παραγράφου 

1. α) του άρκρου 7 

5.Ο ναυαγοςϊςτθσ μεριμνά ϊςτε ο εξοπλιςμόσ τθσ περίπτωςθσ γ) τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 7 και τα ςκάφθ τθσ περίπτωςθσ ςτ) τθσ ιδίασ παραγράφου, να βρίςκονται ςε καλι 

κατάςταςθ και ενθμερϊνει άμεςα τον, κατά περίπτωςθ, υπόχρεο, από τον οποίο ζχει 

προςλθφκεί, για τυχόν βλάβεσ ι ηθμιζσ οι οποίεσ επθρεάηουν τθν λειτουργικι τουσ 

κατάςταςθ. 

6.Ο ςυντονιςτισ-επόπτθσ ναυαγοςωςτϊν εποπτεφει και ςυντονίηει επιτοπίωσ τουσ 

ναυαγοςϊςτεσ και επιχειρεί, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ. Ειδικότερα: 

α) Μεριμνά για τθν επάρκεια γνϊςεων και ικανοτιτων των ναυαγοςωςτϊν. Αν διαπιςτϊςει 

ότι ο ναυαγοςϊςτθσ ςτερείται οριςμζνων γνϊςεων ι ικανοτιτων, μεριμνά για τθν 

εξάςκθςι του. 

β) Ενθμερϊνει άμεςα τον, κατά περίπτωςθ, υπόχρεο, από τον οποίο ζχει προςλθφκεί, ϊςτε 

να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία, ςυντιρθςθ και χρθςιμοποίθςθ του απαιτοφμενου 

εξοπλιςμοφ. 

γ) Κακ' όλθ τθ διάρκεια των ωρϊν τθσ παραγράφου 1. α) του άρκρου 7, βρίςκεται ςτθ 

λουτρικι εγκατάςταςθ και επιβλζπει τουσ ναυαγοςϊςτεσ. 

δ) Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ, μεριμνά για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν και το ςυντονιςμό 

του περιςτατικοφ. 
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ε) Χειρίηεται το ατομικό ςκάφοσ τθσ υποπερίπτωςθσ 1) τθσ περίπτωςθσ ςτ) τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 7. 

ςτ) Είναι ςε άμεςθ ετοιμότθτα παροχι βοικειασ, όπωσ και οι ναυαγοςϊςτεσ, παρζχοντασ 

βοικεια ςτουσ λουόμενουσ, όταν ςυντρζχει περίπτωςθ. 

          

 

Άρκρο 3ο  Ρροςωπικό εκτζλεςθσ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου  

Το προςωπικό που κα διακζςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα είναι 17 άτομα 

ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, δθλαδι όςα άτομα χρειάηονται ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

εφοδιαςμζνοι με τθν απαραίτθτθ άδεια από τθν Λιμενικι Αρχι θ οποία κα είναι ςε ιςχφ, 

 

Υποχρεϊςεισ 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 10.00’ 

π.μ. ζωσ 18.00’ 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 για το ζτοσ 2021  

προχπολογίηεται ςτο ποςό των 338.709,28 ευρϊ πλζον του Φ.Ρ.Α. 
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ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

 

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. 

5.10 Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και μόνο υπεφκυνοσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ  

ναυαγοςωςτϊν που του ορίηει θ διακιρυξθ και θ μελζτθ του Διμου. Σε περίπτωςθ 

αναπροςαρμογισ αφξθςθσ ι μείωςθσ των κζςεων αναπροςαρμόηεται ανάλογα και θ τιμι. 
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Άρκρο 6ο.  Ειδικοί όροι και προχποκζςεισ εκτζλεςθσ του ζργου. 

 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει ςτο φάκελο τθσ 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 
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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 τρεισ (3) 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.  Ρλθρωμι εκτελεςκζντων εργαςιϊν 

 

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.  ιτρεσ 

 

9.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει τθν ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου με τον ανάλογο 

εξοπλιςμό και προςωπικό εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηει ςτθν προςφορά του, θ οποία 
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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. 

9.1 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. 

9.2 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. 

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. 

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. 

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. 
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ΜΕΟΣ  ΤΙΤΟ : 

 

ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΘΑ 10-11) 

 

ϋΑρκρο  10ο.  Ρεριεχόμενο προςφοράσ  

 

 

Θ προςφορά των διαγωνιηόμενων κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 

 

 Οικονομικι προςφορά  

 

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 

τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ. 

τα ζξοδα κίνθςθσ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και το τακτικό serνice και 

ςυντιρθςθ για τθν διαςφάλιςθ τθσ άψογθσ λειτουργίασ του. 

τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ. 

τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι, 

τζλθ και φόρουσ 

τθν αμοιβι (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ) του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

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

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

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

 Τεχνικι προςφορά  

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 . 

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 που κα κακορίηουν ςτθν προςφορά τουσ, ο εξοπλιςμόσ κα είναι 

ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, για τθν κατάλλθλθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Θ κατοχι του 

εξοπλιςμοφ από τον μειοδότθ κα αποδεικνφεται με τιμολόγια αγοράσ. 
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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. 

Διάκεςθ επάρκειασ εφεδρικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που είναι ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ εργαςίασ. 

 

Στοιχεία εμπειρίασ του διαγωνιηόμενου 

Κάκε ςτοιχείο που να αποδεικνφει τθν εμπειρία και τθν ειδίκευςθ του διαγωνιηόμενου ςτθν 

εκτζλεςθ αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων: 

α) Διλωςθ για εκτζλεςθ αντίςτοιχων ακριβϊσ ζργων ιδίασ ι μεγαλφτερθσ ζκταςθσ 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 κακϊσ και 

οριοκζτθςθ παραλιϊν (ςυμβάςεισ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ, βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, 

βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ οριοκζτθςθσ ΟΤΑ) . 

β) 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. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ 

Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

 

Ριςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ και ςυγκεκριμζνα: 

10.4.1 το πρότυπο διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001:2015 με εφαρμογι ςτθν 

παροχι υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν και κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, 

οριοκζτθςθ παραλιϊν κακϊσ και ςτθ ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ και χειριςτϊν 

ταχφπλοων ςκαφϊν, διαπιςτευμζνου φορζα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι 

άλλο επίςθμο φορζα (δθμόςιο ι ιδιωτικό) ςε ιςχφ, 

10.4.2   το πρότυπο διαχείριςθσ τθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο εργαςίασ ςε 

ςυμμόρφωςθ με το ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 με εφαρμογι ςτθν παροχι υπθρεςίασ 

ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν και κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, οριοκζτθςθ παραλιϊν 

κακϊσ και ςτθ ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ και  χειριςτϊν ταχφπλοων ςκαφϊν,  

διαπιςτευμζνου φορζα από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο επίςθμο φορζα 

(δθμόςιο ι ιδιωτικό) ςε ιςχφ, 

     10.4.3 το πρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 14001:2015 με 

εφαρμογι ςτθν παροχι   υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ παραλιϊν και κολυμβθτικϊν 

δεξαμενϊν, οριοκζτθςθ παραλιϊν  κακϊσ και   ςτθ ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ 
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και  χειριςτϊν ταχφπλοων ςκαφϊν ,  διαπιςτευμζνου φορζα από το Εκνικό Σφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο επίςθμο φορζα (δθμόςιο ι ιδιωτικό) ςε ιςχφ. 

Ρροςφορά χωρίσ τα απαιτοφμενα παραπάνω πιςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ και 

διαχείριςθσ κρίνεται μθ αποδεκτι.  

 

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 Σφμβαςθσ82 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 : 
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 Α/Α ΚΙΤΘΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ – ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ  

Θ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Uτ) ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΡΟ 100 ΕΩΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ 

Συντελεςτισ 

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.  

 

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 

. 
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ΛΟΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

Άρκρο 12ο. Συμβατικά 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 εκτζλεςθ του ζργου διζπεται από τισ παρακάτω διατάξεισ : 

 

• 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», 

• 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…» 
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• 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..71/2020 «Σχολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ 

ναυαγοςϊςτθ, υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ», 

όπωσ ιςχφει. 

• 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 
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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 

 

Θ ςυμβατικι διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου κακορίηεται για τζςςερεισ  (4) από 01 Ιουνίου 

ζωσ 30 Σεπτεμβρίου για το ζτοσ 2021.  

 

Άρκρο 16ο.  Ρροςωπικό - Τεχνικόσ & 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.71/2021 κακϊσ και ςτα άρκρα 4 και 5 τθσ παροφςθσ. 

 

 

 

 

Άρκρο 17ο.  Γενικζσ Διατάξεισ 

 

Σε περίπτωςθ παραβάςεωσ ι ατυχιματοσ κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ υπθρεςίασ ο 

ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ υπεφκυνοσ αςτικϊσ και ποινικϊσ ευκυνϊν και μάλιςτα για 

ηθμιζσ και ατυχιματα είτε ςτο προςωπικό του (εργάτεσ, υπάλλθλοι κ.λ.π.) είτε ςτισ 

καταςκευζσ, είτε ςτον εργοδότθ, είτε ςε τρίτουσ, ι ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ κ.λ.π. λόγω 

παραβάςεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν εφαρμογι των αναφερόμενων ςτθν παροφςα. 

Κατά ςυνζπεια ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ υπόχρεοσ για τθν ενδεχόμενθ καταβολι 

αποηθμιϊςεωσ, υπζχων και κάκε άλλθ αςτικι και ποινικι ευκφνθ οπωςδιποτε 

προκφπτουςα από τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν κατά τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ από 

ειδικευμζνο προςωπικό.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ εγκαταςτιςει ςτουσ χϊρουσ 

εργαςιϊν όλα όςα προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν υγιεινι  και αςφάλεια 

των εργαηόμενων κλπ. 

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ κάκε 

κατά νόμο προβλεπόμενθσ  άδειασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, κακιςτάμενοσ αποκλειςτικϊσ και 

ουςιαςτικϊσ υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των εν ιςχφ διατάξεων περί εκτελζςεων των 

εργαςιϊν.  
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Ρρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ. 

 

 

 

Μφκονοσ, 27-05-2021 

Θ Συντάξαςα 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Μφκονοσ, 27-05-2021 

Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

 

 

Ευαγγελία Χατηθνάκθ 

  Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21PROC008717164 2021-06-04



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αριθμόσ  

Βάθρων 

Μήνεσ 

απαςχόληςησ 

Σιμή 

Μονάδασ ανά 

ναυαγοςώςτη 

και ανά μήνα 

(€) 

Αξία (€) 

1 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ 

ΚΑΛΥΨΘ 

ΡΑΑΛΙΩΝ 

ΔΘΜΟΥ 

ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2021 

14 4   

Άκροιςμα  

Φ.Ρ.Α 24%  

Σφνολο  

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……/……/2021 

 

 

                                                    Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ: 

 

21PROC008717164 2021-06-04


