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«Ρρομικεια Απορριμματοφόρου»

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΘΥΜΝΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ

Ανϊγεια, 25-08-2020
Αρικμόσ πρωτ. : 3726

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Δ Θ Μ Α  Χ Ο Σ Ανωγείων

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τον Ν.4412/2016/τ.Αϋ/147-Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Το άρκρο 18 του Ν. 4469/2017 – «Τροποποίθςθ διατάξεων του v. 4412/2016 (Aϋ 147)».
3. Τον Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων».
4. Τον N.3731/ΦΕΚ 263 Αϋ/23-12-2008 «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ
λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν» και ιδιαίτερα τθν 13θ παράγραφο του
20ου άρκρου.
5. 4.Τον N.3852/ΦΕΚ 87 Αϋ/7-6-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ
διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
6. Τον N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
7. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Αϋ /30-09-2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων
ςυμβάςεων».
8. Τον N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ τουσ
και άλλεσ διατάξεισ.
9. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
10. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
11. Τθν 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»,
12. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του κϊδικα νόμων για το ελεγκτικό ςυνζδριο»,
13. Τον άρκρου 26 του Ν. 4024/2011 (α’ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
14. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
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15. Το άρκρο 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργείου Εςωτερικϊν,
16. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
17. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
18. Το ΡΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία»,
19. Το ΡΔ 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,
20. Τθσ με αρ. 57654/2017 0ικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
21. Τον Ν. 4337/15 (ΦΕΚ Α' 129/17-10-2015) «Μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων».
22. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 ) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α.*Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+».
23. 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.
24. τθν Οδθγία 2006/42/ΕΚ, όπωσ και το πρότυπο ΕΝ1501 όπου απαιτείται και τισ ςχετικζσ με τα είδθ
τθσ παροφςθσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κ.λπ.
25. τθν απόφαςθ 83448/22-11-2019 του υπουργοφ εςωτερικϊν ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ του
Διμου.
26. τθ με αρικ. 132/2019 πράξθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΡΧΣΩΨΥ-ΩΝΦ) με τθν οποία
αποδζχτθκε τθν επιχοριγθςθ 150.000,00€ από το ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ςφμφωνα με τθν
απόφαςθ με αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019 ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΔΘΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδθμοσ
ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ «H τοπικι ανάπτυξθ και θ προςταςία περιβάλλοντοσ» ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «Ρρομικεια απορριμματοφόρων και λοιπϊν οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ
απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν
27. τθν με αρ. πρωτ. οικ.3579/04-05-20 (ΑΔΑ: ΨΗΘΧΟ1Θ-ΞΒΜ) απόφαςθ τθσ Συντονίςτριασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ περί ζγκριςθσ αγοράσ οχθμάτων από το ελεφκερο εμπόριο.
28. Το με αρικμ. ΑΔΑΜ 20REQ006632259 ςχετικό πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του
Διμου Ανωγείων.
29. Τθν με α/α 273 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ Οικονομικισ
Υπθρεςίασ του Διμου Ανωγείων για τθν Ζγκριςθ Ρραγματοποίθςθσ Δαπάνθσ και τθ Δζςμευςθ
Ρίςτωςθσ φψουσ 150.000,00 € για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του
προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου Ανωγείων Κ.Α.Ε. 62-7131.001 οικ. ζτοσ 2020 για τθν πλθρωμι
τθσ δαπάνθσ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» με θμερομθνία 30-04-2020.
30. Τθ μελζτθ Διμου για τθν Ρρομικεια με τίτλο «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» ςυνολικισ
δαπάνθσ 150.000,00 €, με ΦΡΑ, Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
31. Τθν απόφαςθ 44/2020 Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτείται Επιτροπι του άρκρου
221 του Ν. 4412/2016 διεξαγωγισ του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν
προαναφερόμενθ προμικεια από τρία τακτικά μζλθ και τρία αναπλθρωματικά μζλθ με τισ
προαναφερόμενεσ ςτθν ειςιγθςθ αρμοδιότθτεσ.
32. Tθν απόφαςθ 47/2020 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίνονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» προχπολογιςμοφ
150.000,00 € με ΦΡΑ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθ ςυνθμμζνθ τεχνικι ζκκεςθ που ςυντάχκθκε
από το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, εγκρίνεται ο τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ με
ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, εγκρίνονται οι όροι διακιρυξθσ του ανωτζρω θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ. +
ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ
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τθ διενζργεια ανοικτισ διαδικαςίασ επιλογισ αναδόχου για τθν «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου»,
ενδεικτικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 150.000,00 €, ιτοι 120.967,74 €, πλζον Φ.Ρ.Α ποςοφ
29.032,26 €.
Το κριτιριο κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ κα είναι με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ κόςτουσ – ποιότθτασ (άρκρου 86 του
Ν.4412/2016).

Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 150.000,00 €, με Φ.Ρ.Α. 24%.
Θ πθγι χρθματοδότθςθσ είναι το Υπουργείο Εςωτερικϊν, απόφαςθ 83448/22-11-2019 με τίτλο
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΔΘΜΩΝ, ΡΟΓΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ «H τοπικι
ανάπτυξθ και θ προςταςία περιβάλλοντοσ», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ρρομικεια απορριμματοφόρων και λοιπϊν
οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν».
Θ απόφαςθ Ζγκριςθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ (ψιφιςθσ) πίςτωςθσ ποςοφ 150.000,00 € ςε βάροσ ςχετικοφ
Κ.Α. του Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Ανωγείων, οικονομικοφ ζτουσ 2020 για τθ διενζργεια τθσ
προμικειασ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» ζγινε με τθν με α/α 273 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ
ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου Ανωγείων για τθν Ζγκριςθ
Ρραγματοποίθςθσ Δαπάνθσ και τθ Δζςμευςθ Ρίςτωςθσ φψουσ 150.000,00 € για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ
δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου Ανωγείων Κ.Α.Ε. 62-7131.001
οικ. ζτοσ 2020 για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» με θμερομθνία 30-042020.

Θ προςφορά κα πρζπει να ςυμφωνεί με τθ μελζτθ θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ. Συγκεκριμζνα οι εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν παροφςα ανάκεςθ ςφμβαςθσ
προμθκειϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτθν τεχνικι περιγραφι για τθν «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου»
ςυνολικισ δαπάνθσ 150.000,00 €, με ΦΡΑ που ςυνζταξε θ Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Ανωγείων και
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ (Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ).

Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ προςφορϊν (θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ), ςφμφωνα με το
άρκρου 121 του Ν.4412/2016 ανζρχεται ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ
προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Ραράλλθλα κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα τεφχθ
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ανωγείων (www.anogeia.gr).
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΑΝΩΓΕΙΑ ΕΘΥΜΝΟΥ ΚΘΤΘΣ

Ρόλθ

ΑΝΩΓΕΙΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

74051

1

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ
2

Κωδικόσ ΝUTS

EL433

Τθλζφωνο

2834032500

Φαξ

2834031380

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@anogeia.gr
3

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ηαχαρζνια Σκουλά

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.anogeia.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ανωγείων (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτουσ Φορείσ
τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτον υποτομζα Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ Βακμοφ
(ΟΤΑ Αϋ).
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.4
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςε τοπικό επίπεδο.
Εφαρμοςτζο Δίκαιο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ 5
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.6
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ι άλλθ διεφκυνςθ www.anogeia.gr.
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ
δ)
H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και
1
2
3

Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί
τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016

4

5
6

Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια,
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ)
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται: «Η πρόςβαςθ ςτα
ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..»
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ςυςκευζσ
είναι
δυνατι
ςτθν
διεφκυνςθ
(URL)
:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c
f_4703_99d5_1561ceff660f/Page236.jspx?_afrLoop=18402147520710780#%40%3F_afrLoop%3D184
02147520710780%26_adf.ctrl-state%3Dr83rujsia_53
Τα ςτοιχεία των φορζων υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, δθλαδι του Διμου είναι: ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 090034939, Δ.Ο.Υ. εκφμνου, ζδρα : Ανϊγεια εκφμνθσ Κριτθσ ΤΚ 74 051, web:
www.anogeia.gr

ε)

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, ειδικότερα με
Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό (κάτω των ορίων) με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ κόςτουσ - ποιότθτασ για τα προςφερόμενα
είδθ, βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ, τα οποία ορίηονται ανά είδοσ ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ ειδικισ
ςυγγραφισ υποχρεϊςεων τθσ μελζτθσ και ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ7
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι κατά :


150.000,00€ το ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΡ. ΑΥΤ/ΣΘΣ &
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ - Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ - ΤΜΘΜΑ
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ Ρ.Δ.Ε, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ με αρ. πρωτ.:
83448/22.11.2019 ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΔΘΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδθμοσ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ «H τοπικι ανάπτυξθ και θ προςταςία περιβάλλοντοσ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ρρομικεια
απορριμματοφόρων και λοιπϊν οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων και
ανακυκλϊςιμων υλικϊν».

Κ.Α.

ΡΟΣΟ

62-7131.001

150.000,00€

Οι κωδικοί και τα ποςά για το ζτοσ 2020 αφοροφν τθν προμικεια :
A/A ΕΙΔΟΣ
1

ΤΕΜ.

Ρρομικεια Απορριμματοφόρου, ΦιλοΔθμοσ ΙΙ

1

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
1.3.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ρρομικεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχιματοσ τφπου
πρζςασ χωρθτικότθτασ 12m3 για τισ ανάγκεσ του Διμου, όπωσ αναφζρονται και περιγράφονται ςτισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ, ςυνολικισ
εκτιμϊμενθσ αξίασ εκατόν πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (150.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24%
και ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων κρατιςεων, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., με κριτιριο ανάκεςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ κόςτουσ - ποιότθτασ.
1.3.2. Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) ωσ ακολοφκωσ :
7

Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
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Α/Α
1

Είδοσ

CPV

Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου πρζςασ

34144512-0

Θ παροφςα ςφμβαςθ αποτελείται από τα κάτωκι είδθ :

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ
12m3

120.967,74

1

120.967,74

Φ.Ρ.Α. 24%

29.032,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

150.000,00

Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν και των τεμαχίων που αφορά
τθν προμικεια.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ. Ρροβλζπεται δικαίωμα χρονικισ
παράταςθσ από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ, φςτερα από ςυμφωνία των
ςυμβαλλομζνων μερϊν.

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο παράςτθμα
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

Ραραρτιματα τθσ διακιρυξθσ
I.

Θ ΜΕΛΕΤΘ ΤΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ - ΡΑΑΤΘΜΑ I

II.

ΣΥΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ( ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΘ) - ΡΑΑΤΘΜΑ II

III.

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΖΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ) - ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ

IV.

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ - ΡΑΑΤΘΜΑ V

V.

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει 8 τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ9.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ
των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ
υπαναχϊρθςθσ τθσ από τθν εν λόγω προμικεια ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ
καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με
ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ
ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα ςτο ςφνολό τουσ.

8
9

Άρκρο 86 ν.4412/2016.
Θ οποία εκτιμάται βάςει κριτθρίων που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ πρβλ άρκρο 86 ν.
4412/2016.
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ10:
-

-

-

10

11
12

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)11, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,12
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
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

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
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-

-

-

-

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
τθν Οδθγία 2006/42/ΕΚ, όπωσ και το πρότυπο ΕΝ1501 όπου απαιτείται και τισ ςχετικζσ με τα είδθ τθσ
παροφςθσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κ.λπ.
Tθν απόφαςθ 83448/22-11-2019 του υπουργοφ εςωτερικϊν ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ του Διμου.
τθ με αρικ. 132/2019 πράξθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΡΧΣΩΨΥ-ΩΝΦ) με τθν οποία
αποδζχτθκε τθν επιχοριγθςθ 150.000,00€ από το ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ςφμφωνα με τθν απόφαςθ
με αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019 ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΔΘΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδθμοσ ΙΙ» ΣΤΟΝ
ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ «H τοπικι ανάπτυξθ και θ προςταςία περιβάλλοντοσ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Ρρομικεια απορριμματοφόρων και λοιπϊν οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων και
ανακυκλϊςιμων υλικϊν
τθν με αρ. πρωτ.
οικ.3579/04-05-20 (ΑΔΑ: ΨΗΘΧΟ1Θ-ΞΒΜ) απόφαςθ τθσ Συντονίςτριασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ περί ζγκριςθσ αγοράσ οχθμάτων από το ελεφκερο εμπόριο.
Το με αρικμ. ΑΔΑΜ 20REQ006632259 ςχετικό πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του
Διμου Ανωγείων.
Τθν με α/α 273 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ Οικονομικισ
Υπθρεςίασ του Διμου Ανωγείων για τθν Ζγκριςθ Ρραγματοποίθςθσ Δαπάνθσ και τθ Δζςμευςθ
Ρίςτωςθσ φψουσ 150.000,00 € για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του
προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου Ανωγείων Κ.Α.Ε. 62-7131.001 οικ. ζτοσ 2020 για τθν πλθρωμι τθσ
δαπάνθσ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» με θμερομθνία 30-04-2020.
Τθ μελζτθ για τθν Ρρομικεια με τίτλο «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» ςυνολικισ δαπάνθσ
150.000,00 €, με ΦΡΑ, Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
Τθν απόφαςθ 44/2020 Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτείται Επιτροπι του άρκρου 221
του Ν. 4412/2016 διεξαγωγισ του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προαναφερόμενθ
προμικεια από τρία τακτικά μζλθ και τρία αναπλθρωματικά μζλθ με τισ προαναφερόμενεσ ςτθν
ειςιγθςθ αρμοδιότθτεσ.
Tθν απόφαςθ …../ 2020 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίνονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» προχπολογιςμοφ
150.000,00 € με ΦΡΑ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθ ςυνθμμζνθ τεχνικι ζκκεςθ που ςυντάχκθκε από το
Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, εγκρίνεται ο τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ με ανοικτό
θλεκτρονικό διαγωνιςμό, εγκρίνονται οι όροι διακιρυξθσ του ανωτζρω θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ν. 4412/2016.
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 10/09/2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 13:00.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» κα γίνει τθν
16-09-2020, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 09:30.
Αν θ ςυνεδρίαςθ τθσ αρμόδια πιςτοποιθμζνθσ ςτο ςφςτθμα Επιτροπισ δεν καταςτεί δυνατι τθν θμζρα
του Διαγωνιςμοφ για λόγουσ ανϊτερθσ βίασ (π.χ. βλάβθ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, απεργία, υπθρεςιακοί λόγοι, κ.λπ.),
αναβάλλεται για τθν ίδια ϊρα τρεισ θμζρεσ μετά από τθν αρχικι θμερομθνία αποςφράγιςθσ. Αν θ θμζρα
αυτι είναι αργία, ο Διαγωνιςμόσ αναβάλλεται για τθν πρϊτθ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα και τθν ίδια ϊρα.
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει μζςω του ΕΣΘΔΘΣ όλουσ τουσ Διαγωνιηόμενουσ για
τθν αναβολι και τθν θμζρα και ϊρα τθσ νζασ ςυνεδρίαςθσ. Σε περίπτωςθ που το κϊλυμα υφίςταται και
κατά τθ νζα θμζρα και ϊρα, θ ωσ άνω διαδικαςία επαναλαμβάνεται. Θ ωσ άνω αναφερόμενθ αναβολι
αποςφράγιςθσ προςφορϊν, δεν ςυνεπάγεται ςε καμία περίπτωςθ αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ προκεςμίασ
κατάκεςθσ προςφορϊν.
Σελίδα 11

20PROC007216004 2020-08-25
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του
διαγωνιςμοφ του Διμου, ςτο εξισ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (ΕΔΔ), θ οποία γνωμοδοτεί προσ τθν
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, ςτο εξισ Οικονομικι Επιτροπι, θ οποία λαμβάνει τισ ςχετικζσ με το
διαγωνιςμό αποφάςεισ, ωσ αρμόδιο όργανο διεξαγωγισ και κατακφρωςθσ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και
διαγωνιςμϊν του Διμου. Θ ΕΔΔ είναι τριμελισ κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
του Διμου.
Θ ΕΔΔ, τθσ οποίασ τα μζλθ είναι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ διαδικαςία
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν.
Θ ΕΔΔ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των υποφακζλων των
προςφορϊν.
Θ ΕΔΔ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα αρχι του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ – οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά
περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 13

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 14.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.15: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 91974
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :

16 17 18 19

,

ιτοι δθμοςίευςθ ςε 3 τοπικζσ εφθμερίδεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)20
13

14
15
16

17

18

19

20

Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν.
Άρκρο 36 του ν. 4412/2016.
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο
θ
άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007 / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 .
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
Θ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ
Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.),
βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3
Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
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Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ςτθ διεφκυνςθ :
http://www.anogeia.gr/info-citizen/auctions-competitions

Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον προμθκευτι ςφμφωνα με το άρκρο 46 του
Ν.3801/2009/Α’163.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ21
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

21

Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,22 είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

θ παροφςα διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ (ΑΔΑΜ:...................).
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+23 .
Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά του αναδόχου.
Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ.

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr24 και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου
: http://www.anogeia.gr/info-citizen/auctions-competitions
Θ διαδικαςία επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του
Συςτιματοσ (διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr) κατά περίπτωςθ με:
-τθν αποςτολι ι
«Επικοινωνία»,

κοινοποίθςθ

ςχετικϊν

ςτοιχείων

με

μθνφματα

δια

τθσ

λειτουργικότθτασ

-τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον θλεκτρονικό χϊρο «υνθμμζνων
Προκθρυγμζνου Διαγωνιςμοφ» του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και
-τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτον θλεκτρονικό χϊρο « υνθμμζνων
Ηλεκτρονικισ Προςφοράσ »

22

23
24

Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ,
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και
τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των
ενδιαφερομζνων.
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2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα το αργότερο
ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο25. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν26.

2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)27. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 28.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.29

25

26

28
29

Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14)
Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου
43 του ν. 4605/2019.
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Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα30.
2.1.5 Δγγπήζεηο31
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)32, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν33, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.34
30
31
32
33
34

Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016 ϋ
Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018),
Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι35 για τθν υποβολι προςφοράσ36.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.37

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο38
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ39, για ποςό
που κα καλφπτει το 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ τθσ/των ομάδασ/ομάδων ςυμμετοχισ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.
Αναλυτικά τα απαιτοφμενα ποςά τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ανά είδοσ ςυμμετοχισ ζχουν ωσ κάτωκι:
Α/Α

1

ΡΕΙΓΑΦΘ

Ρρομικεια Απορριμματοφόρου

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΡΟΣΟ (€)
ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ (€)
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ ΡΟ ΦΡΑ

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

120.967,74

2.419,35

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201640.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ.
35
Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
36
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016).
37
Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
38
Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 72 του ν.4412/2016.
39
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016).
40
Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και τθν
παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ41
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ42 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.

41
42

Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:
α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ
ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου43.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.44
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 45

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ .
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
43

44

45

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
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λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται46 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ47:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201648,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,49
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.

46

47

48

49

Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ.
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95)
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 50
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ .
2.2.3.5. Δεν απαιτοφνται οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ
ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)51.
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)52 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 53.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/201654.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ55
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο56
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.

50

51

52
53
54

55

56

Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ,
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24
Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.
Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα,
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ57
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα58
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ o οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει ςτο ΤΕΥΔ ότι διακζτει τισ ακόλουκεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ :
2.2.5.1 Μία (1) βεβαίωςθ τραπζηθσ για τθν χρθματοπιςτωτικι επάρκεια τθσ επιχείρθςθσ του
προςφζροντα εκδοκείςα κατά το τρζχον ζτοσ του διαγωνιςμοφ .
2.2.5.2 Μζςο ετιςιο (γενικό) κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων του ζτουσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ οικονομικϊν χριςεων, ίςοσ με το διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
με ΦΡΑ.
2.2.5.3 Μζςο ετιςιο (ειδικό) κφκλο εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που καλφπτεται από τθ
ςφμβαςθ για κάκε είδοσ, των τριϊν (3) προθγοφμενων του ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
οικονομικϊν χριςεων, ίςο με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με ΦΡΑ για το είδοσ/είδθ για
τα οποία υποβάλλει προςφορά.
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Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα59
Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει ρθτά με το ΤΕΥΔ
ότι πλθροί τισ ακόλουκεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ:
2.2.6.1 Ο μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ παραδόςεων ζκαςτου είδουσ του προχπολογιςμοφ για το οποίο
υποβάλλει προςφορά
- των τριϊν (3) προθγοφμενων του ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
οικονομικϊν χριςεων - να είναι ανάλογοσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Στο ΤΕΥΔ ο οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόςεων που
πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία ιδίων ι παρομοίων οχθμάτων με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
για το οποίο υποβάλει προςφορά με αναφορά του αντιςτοίχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του
δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ.
2.2.6.2 Πτι πλθροί τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ του κριτθρίου επιλογισ που ςχετίηεται με διάκεςθ ικανϊν
ανκρωπίνων πόρων και τεχνικισ ικανότθτασ του προςωπικοφ το οποίο κα επιφορτιςκεί τθν τεχνικι
υποςτιριξθ των προςφερομζνων ειδϊν, ότι διακζτει δθλαδι τον ελάχιςτο αρικμό κατάλλθλου
εξειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ που ςχετίηεται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Ελάχιςτθ απαίτθςθ τθσ παροφςασ :
Θα υποβλθκοφν ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ:
α)το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό (τρεισ εξειδικευμζνοι τεχνίτεσ) και ο αρικμόσ των
διευκυντικϊν ςτελεχϊν των τελευταίων τριϊν ετϊν του οικονομικοφ φορζα.
β) τα ονοματεπϊνυμα του τεχνικοφ προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει ο οικονομικόσ φορζασ για τθν
τεχνικι υποςτιριξθ των προςφερομζνων ειδϊν κακϊσ και το ονοματεπϊνυμο του υπευκφνου για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ.
γ) οι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του τεχνικοφ προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει
ο οικονομικόσ φορζασ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ των προςφερομζνων ειδϊν, από όπου κα προκφπτει θ
τεχνικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα με διακεςιμότθτα ςυνολικά τουλάχιςτον τριϊν εξειδικευμζνων
τεχνιτϊν, με ειδικότθτεσ όπωσ μθχανολόγοι ι θλεκτρολόγοι μθχανικοί, μθχανοτεχνίτεσ, θλεκτρολόγοι,
εφαρμοςτζσ ι θλεκτροτεχνίτεσ, θλεκτρονικοί κλπ
2.2.6.3 Ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει ςτο ΤΕΥΔ ότι πλθροί τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ του κριτθρίου
επιλογισ που ςχετίηεται με διάκεςθ από μζρουσ του ικανϊν τεχνικϊν πόρων, δθλαδι ότι διακζτει τον
ελάχιςτο αρικμό τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που ςχετίηεται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Ελάχιςτθ απαίτθςθ τθσ παροφςασ : Ο οικονομικόσ φορζασ κα διακζτει ζνα (1) κινθτό ςυνεργείο για τθν
επί τόπου τεχνικι υποςτιριξθ των οχθμάτων του Διμου για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν.
2.2.6.4 Ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει ςτο ΤΕΥΔ ότι πλθροί τισ απαιτιςεισ του κριτθρίου επιλογισ
που ςχετίηεται με τθν προςκόμιςθ δείγματοσ δθλϊνοντασ ταυτόχρονα ότι εφόςον απαιτθκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι , εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του κα επιδείξει δείγμα τθσ
προςφερόμενθσ υπερκαταςκευισ με ίδιο ι παρόμοιο πλαίςιο.
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Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα
μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να
ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ:
ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και
ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.

Σελίδα 23

20PROC007216004 2020-08-25
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Πςον αφορά τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ :
2.2.7.1 Ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει υπεφκυνα ςτα αντίςτοιχα πεδία του ΤΕΥΔ ότι πλθροί τισ
απαιτιςεισ του κριτθρίου επιλογισ που ςχετίηεται με τα μζτρα που λαμβάνει για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ
των προςφερόμενων ειδϊν.
2.2.7.2 Ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει υπεφκυνα ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ ότι πλθροί τισ
απαιτιςεισ του κριτθρίου επιλογισ που ςχετίηεται με τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από επίςθμα ινςτιτοφτα ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
διαςφάλιςθ ποιότθτασ.
Το/τα εν λόγω πιςτοποιθτικό/ά πρζπει να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ του
υποψθφίου, όςο και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ ενϊςεων το/τα εν λόγω πιςτοποιθτικό/ά απαιτείται να διακζτει τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ
ζνωςθσ.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ60. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ61.

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 62.
Στο πρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που προςφζρει τθ δάνεια εμπειρία, πρζπει να μθ ςυντρζχει λόγοσ
αποκλειςμοφ από εκείνουσ που περιγράφονται ςτο άρκρο «Αποκλειςμόσ Υποψθφίων (Άρκρα 73 & 74 του
Ν.4412/2016)».
Τα αποδεικτικά μζςα που πιςτοποιοφν τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τον οικονομικό φορζα
που προςφζρει τθ δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελζγχονται κατά το ςτάδιο πριν τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ μαηί με τα δικαιολογθτικά του ςυμμετζχοντα φορζα. Σε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που προςφζρει τθ δάνεια εμπειρία του, θ
Ανακζτουςα απαιτεί από τον προςωρινό ανάδοχο να τον αντικαταςτιςει.

60
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Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ .
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ63 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Στθν περίπτωςθ όπου θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ
ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων
με τα ίδια κριτιρια επιλογισ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν64
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ
φορζα65 ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.66
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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Το ΤΕΥΔ 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. Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι
υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ
και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ
Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ
δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhsdhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’).
Ρρβλ. άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα. Εξακολουκεί να
υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία
δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα67 68
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201669.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )70.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.471.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
.
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 ιςχφουν72.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν73. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

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.74
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Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ)
ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.
Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβλι του75.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.276 και 2.2.3.477 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του78 .Επίςθσ οι οικονομικοί φορείσ υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ του αναφορικά με
τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου
οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων79.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
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από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο,
μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου».
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
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(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του80 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ81
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.82
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,83 εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
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Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν.
4605/2019.
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ακόλουκα αποδεικτικά ςτοιχεία:
Για τθν παράγραφο :
2.2.5.1, τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει ζγγραφθ τραπεηικι
βεβαίωςθ όπου κα αναφζρεται θ ςυνεργαςία με τον προςφζροντα και όπου κα δθλϊνεται το όριο
τθσ πιςτολθπτικισ του ικανότθτασ για χρθματοδότθςθ κατά το τρζχον ζτοσ το οποίο κα καλφπτει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθ με φπα για τα είδθ ςτα οποία ςυμμετζχει .
2.2.5.2, Στα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει:
Αντίγραφο ι απόςπαςμα των δθμοςιευμζνων οικονομικϊν ιςολογιςμϊν τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν
περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν χριςεων που
προθγοφνται του ζτουσ του διαγωνιςμοφ.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει - δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ για τρεισ (3) διαχειριςτικζσ τουσ, τότε μπορεί να υποβάλει ιςοδφναμα
λογιςτικά ζγγραφα ι άλλα επίςθμα ζγγραφα ι φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν
Δθλϊςεων.
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κατά χρονικό διάςτθμα που δεν
επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον
υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό.
Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ προςϊπων, πρζπει να υποβάλει τα
ανωτζρω ζγγραφα χωριςτά για κακζνα από τα μζλθ τθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι επιτρζπεται θ μερικι
κάλυψθ των προχποκζςεων από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ αρκεί αυτζσ να καλφπτονται ςυνολικά.
- 2.2.5.3.,Στα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει:
Υπεφκυνθ διλωςθ περί του μζςου ετιςιου (ειδικοφ) κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ (για κάκε είδοσ) εκ των τριϊν (3) προθγοφμενων του ζτουσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οικονομικϊν χριςεων.
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κατά χρονικό διάςτθμα
μικροτερο των τριϊν ετϊν υποβάλλει διλωςθ που αφορά τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν
κατά το διάςτθμα αυτό.
Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ προςϊπων, πρζπει να υποβάλει τα
ανωτζρω ζγγραφα χωριςτά για κακζνα από τα μζλθ τθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι επιτρζπεται θ μερικι
κάλυψθ των προχποκζςεων από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ αρκεί αυτζσ να καλφπτονται ςυνολικά.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
τα ακόλουκα αποδεικτικά ςτοιχεία:
Για τθν παράγραφο :
2.2.6.1, Στα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ οι παραδόςεισ (εκτζλεςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ και εμπρόκεςμεσ) κα αποδεικνφονται εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, εάν δε ο αποδζκτθσ είναι
ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατόν, με απλι διλωςθ
του οικονομικοφ φορζα που κα ςυνοδεφεται από κεωρθμζνο αντίγραφο του τιμολογίου πϊλθςθσ.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κατά χρονικό διάςτθμα
μικρότερο του ωσ άνω κακοριηόμενου χρονικοφ ορίου, υποβάλλει, τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ τθσ
απαίτθςθσ από κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, αρκεί όμωσ ςυνολικά αυτι να καλφπτεται από τθν Ζνωςθ
-

2.2.6.2, Στα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει, κατάςταςθ
προςωπικοφ αρμόδιασ αρχισ ιςχφουςασ τόςο κατά τον χρόνο υποβολισ των προςφορϊν όςο κατά
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ-κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό
ανάδοχο.
Επιπρόςκετα τα παρακάτω αποδεικτικά μζςα κα ςυνοδεφουν τθν ωσ άνω κατάςταςθ προςωπικοφ:
Για περιπτϊςεισ εξαρτθμζνθσ ςχζςθ εργαςίασ :
• Τίτλοι ςπουδϊν ι άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ για τουσ ςυγκεκριμζνουσ τεχνίτεσ.
• Σφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
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Για περιπτϊςεισ παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν:
• Σφμβαςθ ι διλωςθ παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ
των ςυμβαλλομζνων από Αρμόδια Αρχι.
• Τίτλουσ ςπουδϊν ι άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ
 Διλωςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, από Αρμόδια Αρχι, με τθν οποία κα
δεςμεφονται οι παρζχοντεσ τισ ανεξάρτθτεσ υπθρεςίεσ ότι κα προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτον
υποψιφιο ανάδοχο για όςο διάςτθμα διαρκεί θ ςυμβατικι υποχρζωςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ των
οχθμάτων.
2.2.6.3, Στα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει τα απαραίτθτα
ςτοιχεία που κα αποδεικνφουν τα παραπάνω (όπωσ άδεια κυκλοφορίασ κλπ).
2.2.6.4,Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από
τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να επιδείξουν ίδιο ι όμοιο δείγμα του
προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που κα υποδείξουν.

-

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αποδεικτικά
ςτοιχεία που ορίηονται αναλυτικά ςτισ παραγράφουσ
-

-

2.2.7.1, Στα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει αντίγραφο
πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:2015 και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
ISO 14001:2015που να αφοροφν τθ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ του οικονομικοφ φορζα. Τα
πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ,
διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι από φορζα
διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ (European Cooperation for
Accreditation) και μζλοσ τθσ αντιςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.)
2.2.7.2. Στα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει αντίγραφο
πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο αυτοφ του
καταςκευαςτι του προςφερόμενου είδουσ (π.χ. καταςκευαςτι τθσ υπερκαταςκευισ ι και του του
πλαιςίου οχιματοσ εάν υπάρχει) που να αφοροφν τον ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι (καταςκευι) του
προςφερόμενου είδουσ. Το πιςτοποιθτικά αυτό κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ
φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.)
ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ (European
Cooperation for Accreditation) και μζλοσ τθσ αντιςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.)

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 84. Στισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.

84

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ85 που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.86

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο87
Κριτιριο ανάκεςθσ88 τθσ Σφμβαςθσ89 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ90, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
85
86

87

88

89

90

Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ
αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι
το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ
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ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Απορριμματοφόρου οχιματοσ τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 12m3
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%)
ΡΛΑΙΣΙΟ
Ωφζλιμο Φορτίο
100-120
6,00
Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι
100-120
5,00
καυςαερίων
Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ
100-120
4,00
Σφςτθμα πζδθςθσ
100-120
4,00
Σφτθμα αναρτιςεων
100-120
4,00
Καμπίνα οδιγθςθσ
100-120
4,00
Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ
100-120
3,00
ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΘ
Κιβωτάμαξα, χοάνθ τροφοδοςίασ - υλικά και
100-120
10,00
τρόποσ καταςκευισ
Υδραυλικό ςφςτθμα – αντλία - χειριςτιρια θλεκτρικό ςφςτθμα
Ανυψωτικό ςφςτθμα κάδων

100-120

10,00

100-120

6,00

11

Σφςτθμα ςυμπίεςθσ, ωφζλιμο φορτίο
απορριμμάτων

100-120

10,00

12

Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ

100-120

4,00

13

ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

100-120

5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100,00

14

15

16

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - αντιςκωριακι
προςταςία
Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι
υποςτιριξθ- Χρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων
ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ ανταπόκριςθσ
ςυνεργείου – Χρόνοσ αποκατάςταςθσ
Χρόνοσ παράδοςθσ

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 91
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
91

Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 33 παρ. 1 περ. α του ν.
4608/2019), κακϊσ και 16 ν. 4412/2016
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U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1)
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+..ςν=1 (100%)
(τφποσ 2)
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.

Λ

=

Ρροςφερκείςα τιμι
Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

Θ ςυμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τθν μικρότερθ ανοιγμζνθ τιμι (Λ.)

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ κα αναδειχκεί ο οικονομικόσ φορζασ που κα προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθσ κόςτουσ - ποιότθτασ, εφόςον κρικεί ότι θ
προςφορά του πλθροί τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ μελζτθσ από τθν
Επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 92
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ93.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».94
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
92
93
94

Για τθν ζννοια των εναλλακτικϊν προςφορϊν (και αντιπροςφορϊν) βλζπε ΕΣ Κλιμ. 7 Ρράξθ 14/2012.
Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ.
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016).
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Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν. 95
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.96
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα97, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
95

96
97

Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
Ρρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.
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εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.98
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.99
Ο ζντυποσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ υποβάλλεται επί απόδειξι ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου
Ανωγείων, Τ.Κ. 74 051 Ανϊγεια εκφμνθσ Κριτθσ και κα πρζπει να ζχει εξωτερικά τισ εξισ ενδείξεισ:
α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» και θ λζξθ “ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ” με κεφαλαία γράμματα.
β. Θ επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
γ. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ.
δ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν.
ε. Θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςφοράσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr.
ςτ. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
η. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Στο φάκελο προςκομίηονται τα «Επιμζρουσ ζντυπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικισ προςφοράσ».
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου vα
τoπoκετθκoφv ςτov κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακoλoυκoφv τov κυρίωσ
φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
98

Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και
99
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται
ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι
περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ
υποβολισ τουσ
99
Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα
να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο
του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν100:
α) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016 ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα III),
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ
μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα III),Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε μορφι αρχείου
τφπου .pdf (Αποφ. Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/16
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα101 102.
υγκεκριμζνα:
1)
Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Παράρτθμα.
2)
Επίςθσ θ προςφορά του κα πρζπει να περιλαμβάνει τα φφλλα ςυμμόρφωςθσ. Ωσ προσ τα φφλλα
ςυμμόρφωςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ κα τα ςυμπλθρϊςει, επί ποινι απορρίψεωσ, κα τα υπογράψει
ψθφιακά και κα τα υποβάλει ςτο ςφςτθμα.
Η Σεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραµµζνου θλεκτρονικοφ
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυµα και ο
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.

100
101
102

Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019.
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
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Με τθν θλεκτρονικι τεχνικι προςφορά του ο ςυµµετζχων υποβάλλει θλεκτρονικά τα απαιτοφμενα
ζγγραφα που αφοροφν ςτθν ομάδα για τθν οποία ςυµµετζχει, δθλαδι οποιοδιποτε τεχνικό ι άλλο
ςτοιχείο του υπό προμικεια μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ απαιτείται από τθν µε αρ. ……/20….. μελζτθ τθσ
∆/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II.
Για όςεσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν μποροφν να αποτυπωκοφν ςτο ςφνολό
τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρµεσ του ςυςτιµατοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του
προςφορά ψθφιακά υπογεγραµµζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Οι απαιτοφµενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από
τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν103.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Στον (υπο)φάκελο µε τθν ζνδειξθ «Οικονοµικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του
προςφζροντα. Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον
(υπο)φάκελο «Οικονοµικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν
αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιµατοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον
προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιµατοσ και του
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραµµζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυµα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Θ Οικονοµικι Ρροςφορά ςυντάςςεται µε βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ
ορίηεται ςτο άρκρο 2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραµµζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςε µορφι pdf.
Α. Τιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 104
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ105.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται .
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι106 ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ
που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
103
104

106

Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.
ανκρωποϊρεσ κ.α.
105
Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016.
Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016

Σελίδα 37

20PROC007216004 2020-08-25
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ107
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα οκτϊ (8)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.108

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ109
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,110
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,

107
108
109
110

Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ111
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) 112,, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ
των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:




Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν 16-09-2020 και ϊρα 09:30 ι τθν *113+ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ϊρα 09:30.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου114.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016115 και
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ
των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι116 προσ ζγκριςθ.

111

112

113

114

115
116

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16)
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
Ρροτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ να ορίηουν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν μετά τθν
παρζλευςθ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου να ζχει
προςκομιςτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
2.4.3.1 τθσ παροφςασ.
Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”.
Ρρβλ. παρ. 13 του άρκρου 86 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33 του ν.4608/2019.
μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ.
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Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ
ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων117. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται118 ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ είτε ςτθν προςφορά με τθ χαμθλότερθ τιμι,
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι και τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν
των οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου 119. Κατά
τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.120

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ 121

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 122 από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ123 και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
117
118
119
120
121
122
123

Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4, περ. α του άρκρου 33 του ν.4608/2019.
Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του άρκρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν124. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ125
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.126
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά127 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
ΤΕΥΔ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΤΕΥΔ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι
για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του128.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω129 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ

124

125
126
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Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3.
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
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για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά130, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 131. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει
τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ132 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά133.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
130

Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.

131

Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ,
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019.
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αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ134 θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ135.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά136 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν137
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.138
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ
134
135
136

137

138

Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”.
Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ139
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ.140
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.141
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 142. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηο νται
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθς θσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ143. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά144.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

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

139

140
141

142
143
144

Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 145
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ ι ςτθν
περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά αποδεςμεφονται
τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που
παραλιφκθκε οριςτικά] μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Θ ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ο Διμοσ/νομικό
πρόςωπο κατά περίπτωςθ και ο ανάδοχοσ καταβάλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ,
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ κα των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.

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

145

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.146. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο147
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/148 149

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο150
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
146
147
148

149

150

Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 151, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ152 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο153 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον

151
152
153

Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Άρκρο 203 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 207 του ν. 4412/2016.
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κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ154
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016155. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

154
155

Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά όπωσ ορίηεται ςφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και μζςα ςτον κακοριςμζνο από τθν εκάςτοτε ςφμβαςθ χρόνο.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ.
Ο προςφερόμενοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου,
καινοφργιοσ, άκικτοσ και χωρίσ ηθμιζσ, ζτοιμοσ για απρόςκοπτθ λειτουργία.
Τα ζξοδα μεταφοράσ ςτο ςθμείο που κα υποδείξει θ υπθρεςία για τθν προςκόμιςθ των ειδϊν, κα
βαρφνουν τον ανάδοχο.
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται το αμαξοςτάςιο του Διμου.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16156 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ
ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο – πρακτικι δοκιμαςία.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.

156

Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”
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Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.157

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ.

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.

157

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764),
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
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6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία
κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει,
εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι , εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ
οι διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν ίδιο ι όμοιο δείγμα με το προςφερόμενο είδοσ , ςε τόπο που κα
υποδείξουν. Να δθλωκεί ςτο ΤΕΥΔ.

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο158
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι παρζχει όλεσ τισ απαιτοφµενεσ από τθ μελζτθ
εγγυιςεισ για τον προςφερόµενο μθχανολογικό εξοπλιςμό. Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.
Θ εγγυθμζνθ λειτουργία του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ορίηεται για όλα τα είδθ ςε τουλάχιςτον 2 ζτθ για
τα πλιρθ οχιματα. Θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του φορζα, τθν αντικατάςταςθ ι
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν
ανακζτουςα αρχι159 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ,
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Θ περίοδοσ εγγφθςθσ καλφπτεται από εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ 5%.

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο160
Ο ανάδοχοσ εγγυάται το ςτακερό και αμετάβλθτο τθσ ςυμφωνθμζνθσ τιμισ, ανεξάρτθτα αν ςτο χρονικό
διάςτθμα, που ορίηεται ςαν χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ικελε τυχόν αυξθκεί από οποιοδιποτε
λόγο ι αιτία θ τιμι μονάδασ του ςυμβατικοφ τιμολογίου.

6.8 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ
6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.

158
159
160

Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).161

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ

ΣΩΚΑΤΘΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΘΣ

161

Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ
ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3) ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΜΔΛΔΣΗ
ΜΕΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ
ΜΕΟΣ Β - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΟΣ Γ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΜΔΡΟ Α – ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

«Ρρομικεια Απορριμματοφόρου»
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΘΥΜΝΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρρομικεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχιματοσ τφπου
πρζςασ χωρθτικότθτασ 12 m3 για τον εκςυγχρονιςμό και τθ βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ
Κακαριότθτασ του Διμου, προκειμζνου να ενιςχυκοφν ουςιαςτικά οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αυτοφ του
επιπζδου προσ τουσ Δθμότεσ, κακϊσ θ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςτόλου για τθν αποδοτικότερθ
λειτουργία του ζργου των υπθρεςιϊν περιβάλλοντοσ και κακαριότθτασ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του
Διμου.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
Α/Α
1

Είδοσ

CPV

Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου πρζςασ

34144512-0

Θ παλαιότθτα των οχθμάτων του Διμου επιφζρει:












Επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ ςυντιρθςθσ.
Αφξθςθ του χρόνου παραμονισ ςτα ςυνεργεία.
Αφξθςθ των κακθμερινϊν ελζγχων και περιςςότερθ εναςχόλθςθ του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ.
Αφξθςθ κατανάλωςθσ καυςίμου.
Σθμαντικι αφξθςθ εκπομπϊν καυςαερίων.
Σθμαντικότατθ αφξθςθ εκπομπισ μικροςωματιδίων μεγαλφτερων των 10PM.
Σθμαντικι αφξθςθ εκπομπισ κορφβου.
Αφξθςθ του χρόνου εργαςίασ και μετακίνθςθσ.
Δυςκολία εξεφρεςθσ ανταλλακτικϊν.
Ζλλειψθ ςυςτθμάτων αςφαλείασ.
Χαμθλι ποιότθτα εργαςίασ.

Ππωσ διαφαίνεται από τα ανωτζρω θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια είναι επιβεβλθμζνθ και αναγκαία για
τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και τθν τιρθςθ των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν.
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Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν και των τεμαχίων που αφορά
τθν προμικεια
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ.
Ο προςφερόμενοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου
καινοφργιοσ, άκικτοσ και χωρίσ ηθμιζσ, ζτοιμοσ για απρόςκοπτθ λειτουργία.
Θ παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα τθσ Α.Α. με τα ζξοδα να βαρφνουν τον ανάδοχο
οικονομικό φορζα. Το όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν
ζκδοςθ των πινακίδων. Θ ζκδοςθ επίςθσ των πινακίδων κα γίνει εξόδοισ και επιμελείασ του ανάδοχου
οικονομικοφ φορζα.
Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν, χειριςτϊν τθσ Α.Α. για το
χειριςμό και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.) το οποία κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο κριτιριο ανάκεςθσ
των κριτθρίων ανάκεςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ
από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον
επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί,
μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο κριτιριο ανάκεςθσ των
κριτθρίων ανάκεςθσ.
Στθν Τεχνικι Ρεριγραφι του παρόντοσ Ραραρτιματοσ Ι αναφζρονται αναλυτικά το αντικείμενο τθσ
παροφςασ προμικειασ, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτοφ, και οι προδιαγραφζσ, πρότυπα και εγγυιςεισ
που πρζπει να το ςυνοδεφουν.
Θ πθγι χρθματοδότθςθσ είναι το Υπουργείο Εςωτερικϊν, απόφαςθ 83448/22-11-2019 με τίτλο
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΔΘΜΩΝ, ΡΟΓΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ «H τοπικι
ανάπτυξθ και θ προςταςία περιβάλλοντοσ», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ρρομικεια απορριμματοφόρων και λοιπϊν
οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν».
Θ απόφαςθ Ζγκριςθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ (ψιφιςθσ) πίςτωςθσ ποςοφ 150.000,00 € ςε βάροσ ςχετικοφ
Κ.Α. του Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Ανωγείων, οικονομικοφ ζτουσ 2020 για τθ διενζργεια τθσ
προμικειασ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» ζγινε με τθν με α/α 273 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ
ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου Ανωγείων για τθν Ζγκριςθ
Ρραγματοποίθςθσ Δαπάνθσ και τθ Δζςμευςθ Ρίςτωςθσ φψουσ 150.000,00 € για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ
δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου Ανωγείων Κ.Α.Ε. 62-7131.001
οικ. ζτοσ 2020 για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» με θμερομθνία 30-042020.
Θ προςφορά κα πρζπει να ςυμφωνεί με τθ μελζτθ θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ).
Θ προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων,
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ
κόςτουσ – ποιότθτασ (άρκρου 86 του Ν.4412/2016).
ζκυμνο, 21-07-20

ΘΕΩΘΘΘΚΕ

Οι Συντάξαντεσ

ζκυμνο, 21-07-20
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ΜΔΡΟ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

«Ρρομικεια Απορριμματοφόρου»
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΘΥΜΝΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι κατά :


150.000,00€ το ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΡ. ΑΥΤ/ΣΘΣ &
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ - Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ - ΤΜΘΜΑ
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΟΓ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ Ρ.Δ.Ε, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ με αρ. πρωτ.:
83448/22.11.2019 ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΔΘΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδθμοσ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ «H τοπικι ανάπτυξθ και θ προςταςία περιβάλλοντοσ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ρρομικεια
απορριμματοφόρων και λοιπϊν οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων και
ανακυκλϊςιμων υλικϊν»

Θ παροφςα ςφμβαςθ αποτελείται από τα κάτωκι είδθ:
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 12m3

120.967,74

1

ΣΥΝΟΛΟ (€)
120.967,74

Φ.Ρ.Α. 24%

29.032,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

150.000,00

Θ ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα πραγματοποιικθκε με
αναηιτθςθ ανάλογων ςυμβάςεων μζςω τθσ Διαδικτυακι πφλθ http://www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και του ΚΘΜΔΘΣ.
Ολογράφωσ : εκατόν πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%.
ζκυμνο, 21-07-20

ΘΕΩΘΘΘΚΕ

Οι Συντάξαντεσ

ζκυμνο, 21-07-20
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ΜΔΡΟ Γ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΘΥΜΝΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ

«Ρρομικεια Απορριμματοφόρου»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΘ
Σκοπόσ
Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια
απορριμματοφόρου οχιματοσ με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ 12 κυβικϊν μζτρων με
ςφςτθμα ανφψωςθσ κάδων.
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ
απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου»
γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ.
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
1). Γενικζσ απαιτιςεισ
Τα προςφερόμενα οχιματα (τόςο το αυτοκίνθτο πλαίςιο όςο και θ υπερκαταςκευι) να είναι απολφτωσ
καινοφργια, αμεταχείριςτα και πρόςφατθσ καταςκευισ.
Να δοκοφν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι, των
προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν.
2) Ρλαίςιο οχιματοσ
Το απορριμματοφόρο όχθμα να αποτελείται από αυτοκίνθτο πλαίςιο κατάλλθλο για καταςκευι
απορριμματοφόρου (αποκομιδι και μεταφορά απορριμμάτων).
Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 4x2.
Το ςυνολικό μικτό φορτίο κα είναι περίπου 16tn.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρζπει να
προκφπτει από τουσ καταλόγουσ των καταςκευαςτικϊν οίκων ι των αντιπροςϊπων τουσ , όπωσ και το
ίδιο νεκρό βάροσ του πλαιςίου με τθν καμπίνα οδιγθςθσ, το δε βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ με το
μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων από όμοιο κατάλογο ι περιγραφι του καταςκευαςτι τθσ.
Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ και κα αποτελείται
από διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει
απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπομζνου. Θα φζρει
άγκιςτρο (πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ.
Το ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτοφμενου, για τθν μεταφορά
ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων βάρουσ 450kgr/m3τουλάχιςτον ανάλογα με τθν ςφνκεςθ των
απορριμμάτων. Για τον ςκοπό αυτό κα υποβλθκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ αναλυτικι μελζτθ
κατανομισ φορτίων.
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Θ ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων κα είναι τουλάχιςτον 4,0tn
(αποδεκτι αρνθτικι απόκλιςθ 5%)
ανάλογα με τθν ςφνκεςθ των απορριμμάτων.
Βακμολόγθςθ:






Από 3.800 kgr μζχρι και 4.000 Kgr βακμολογείται με 100 μονάδεσ,
4.000 kgr μζχρι και 4.500 Kgr με 105 μονάδεσ,
4.500 kgr μζχρι και 5.000 Kgr με 110 μονάδεσ,
5.000kgr μζχρι και 5.500 Kgr με 115 μονάδεσ,
5.500 kgr και άνω, βακμολογείται με 120 μονάδεσ.

Ωσ ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό
επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεςθ του ιδίου νεκροφ βάρουσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ καμπίνα
οδιγθςθσ, το προςωπικό (οδθγόσ και δυο εργάτεσ), το βάροσ του καυςίμου, του λιπαντικοφ ελαίου, του
νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, θ κενι απορριμμάτων υπερκαταςκευι με το
μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων και όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του οχιματοσ).
Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα.
Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει
ο Διμοσ.
Με το αυτοκίνθτο κα παραδοκοφν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
-Εφεδρικό τροχό πλιρθ, τοποκετθμζνο ςε αςφαλζσ μζροσ του αυτοκινιτου.
-Σειρά ςυνικων εργαλείων που κα προςδιορίηονται ακριβϊσ.
-Ρυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ.
-Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβϊν.
-Ταχογράφο.
-Βιβλία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ.
-Βιβλίο ανταλλακτικϊν.
Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα ωσ και θχθτικό ςφςτθμα
επικοινωνίασ των εργατϊν με τον οδθγό.
Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ
που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ.
Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα και μάλιςτα
κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ:









Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ
Μεταξόνιο
Μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο)
Βάρθ πλαιςίου
Ανϊτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίςιο, μικτό βάροσ (GROSSWEIGHT)
Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ.
Το κακαρό ωφζλιμο φορτίο
Θ ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα.

3) Κινθτιρασ
Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ , τετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία
τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ, τουλάχιςτον 4/κφλινδροσ,
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υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, μεγάλθσ κυκλοφορίασ. Θ
ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα είναι τουλάχιςτον 240Hp (αποδεκτι αρνθτικι απόκλιςθ 5%) και ροπισ
900Nm. Θα διακζτει κατά προτίμθςθ ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo) με ψφξθ αζρα
υπερπλιρωςθσ (Intercooler). Ο κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι περίπου 5.000cc (με αποδεκτι απόκλιςθ
+5%).
Βακμολόγθςθ:
 Από 228Hp – 240Hp βακμολογείται με 100 μονάδεσ,
 Από 240Hp – 245Hp βακμολογείται με 105 μονάδεσ,
 Από 245Hp – 250Hp βακμολογείται με 110 μονάδεσ,
 Από 250Hp – 255Hp βακμολογείται με 115 μονάδεσ,
 Από 255Hp και άνω βακμολογείται με 120 μονάδεσ,
Να δοκοφν οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον
αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι καμπφλεσ οικονομίασ
καυςίμου. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ ςτισ χαμθλότερεσ
δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ ςτροφϊν.
Θ εξαγωγι των καυςαερίων κα γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα με μονωμζνθ ςωλινα
εξάτμιςθσ και εξαγωγι που εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ τθσ βροχισ.
Ο κινθτιρασ με τον οποίο κα εξοπλίηεται το προςφερόμενο πλαίςιο κα διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα
πζδθςθσ «μθχανόφρενο» το οποίο κα υποβοθκά το κυρίωσ ςφςτθμα πζδθςθσ του οχιματοσ. Με το
ςφςτθμα αυτό κα αυξάνεται θ αςφάλεια κατά τθν οδιγθςθ ςε κεκλιμζνο ζδαφοσ και κα βελτιϊνεται ο
ζλεγχοσ του οχιματοσ με πλιρεσ φορτίο.
Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: .
 Τφποσ και καταςκευαςτισ
 Θ πραγματικι ιςχφσ , ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ.
 Θ μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ ςτροφϊν του.
 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό
των ςτροφϊν.
 Ο κφκλοσ λειτουργίασ (4-χρόνοσ).
 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ.
4) Σφςτθμα μετάδοςθσ
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα διακζτει τουλάχιςτον ζξι (6) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ
και μία (1) οπιςκοπορείασ.
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται διαμζςου του
κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων.
Ο ςυμπλζκτθσ κα είναι μονόσ, ξθροφ τφπου με εξωτερικι διάμετρο τριβισ περίπου 450 χιλιοςτϊν
(αποδεκτι αρνθτικι απόκλιςθ 10%). Το υλικό τριβισ του δίςκου δεν κα περιζχει αμίαντο με αποτζλεςμα
να είναι φιλικόσ προσ το περιβάλλον.
Βακμολόγθςθ:






Από 405 χιλιοςτά μζχρι και 450 χιλιοςτά βακμολογείται με 100 μονάδεσ,
460 χιλιοςτά με 105 μονάδεσ,
470 χιλιοςτά με 110 μονάδεσ,
470 χιλιοςτά με 115 μονάδεσ,
490 χιλιοςτά και άνω, βακμολογείται με 120 μονάδεσ.

Το διαφορικό κα πρζπει να είναι αναλόγου καταςκευισ ϊςτε το όχθμα να είναι ικανό να αναρριχείται με
πλιρεσ φορτίο ςε δρόμο με κλίςθ 18% (αποδεκτι αρνθτικι απόκλιςθ 15%) και ςυντελεςτι τριβισ 0,60 και
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κα περιλαμβάνει διάταξθ κλειδϊματοσ του διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα, για υψθλι πρόςφυςθ κατά τθν
εκκίνθςθ ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ (π.χ. ολιςκθρό υπζδαφοσ, χειμερινζσ ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ κλπ.) με
αποτζλεςμα τθν υψθλι οδθγικι ςυμπεριφορά και κυκλοφορικά αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ
αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ.
Βακμολόγθςθ:




Από 15% κλίςθ μζχρι και 18% βακμολογείται με 100 μονάδεσ,
19% κλίςθ με 110 μονάδεσ,
20% κλίςθ και άνω, βακμολογείται με 120 μονάδεσ.

5) Σφςτθμα πζδθςθσ
Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα, ενϊ ταυτόχρονα διακζτει ςφςτθμα
Αντιμπλοκαρίςματοσ (A.B.S.), ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον πίςω
άξονα και EBS (ElectronicBrakeforceSystem). Το όχθμα κα διακζτει ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου
ςτακεροποίθςθσ (ElectronicStabilitySystem – ESP).
To φορτθγό πλαίςιο κα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, διςκόφρενα, ι ταμποφρα, ι
ςυνδυαςμό αυτϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ
ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά του. Το χειρόφρενο κα λειτουργεί
με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου και κα επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του οχιματοσ. Σε περίπτωςθ
βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια πίεςθσ αζρα) τότε το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Το υλικό τριβισ των
φρζνων δεν κα περιζχει αμίαντο με αποτζλεςμα να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον.
Βακμολόγθςθ: Για διςκόφρενα εμπρόσ-πίςω 120 μονάδεσ, για διςκόφρενα εμπρόσ - ταμποφρα πίςω, 100
μονάδεσ.

6) Σφςτθμα διεφκυνςθσ
Το τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ ςφμφωνα
με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ.
Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για βολικι
επιβίβαςθ και αποβίβαςθ.
Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. Θ ακτίνα ςτροφισ να είναι θ ελάχιςτθ
δυνατι
7) Άξονεσ – αναρτιςεισ
Το πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ του εμπρόςκιου και οπίςκιου άξονα κα είναι με
παραβολικά ελατιρια ι με αερόφουςκεσ (airsuspension) ι ςυνδυαςμό αυτϊν. Να δοκεί ο τφποσ, ο
καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.
Θ κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4Χ2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ κα πρζπει να
καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ.
Το όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια (ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ αεροκάλαμο
(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ
τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO.
Θ πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο περιλαμβανομζνων
όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν
επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το
πλαίςιο.
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Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, αναρτιςεων και
ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ)
8) Καμπίνα οδιγθςθσ
Θ καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τφπου και τφπου καμπίνασ θμζρασ και να εδράηεται επί του πλαιςίου
μζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ.
Το κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πνευματικι ανάρτθςθ πολλαπλϊν ρυκμίςεων και κα προςφζρει
άνεςθ ςτον οδθγό χάρθ, με ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν ςθμείων. Το όχθμα κα διακζτει κζςθ
για τον οδθγό και δφο (2) ςυνοδθγοφσ.
κα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από γυαλί
SECURITκ.λπ. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, δφο
τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο
καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ
κερμαινομζνου φρζςκου αζρα, aircondition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ
μπαλαντζηασ και γενικά κάκε εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου.
Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει
θ υπθρεςία.
Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα.
Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ
που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ.
9) Χρωματιςμόσ
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο
τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν,
ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα
ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ.
Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα
αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται
κατά τθν υπογραφι τθσ τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ
είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ.
10) ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΘ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
10.1) Γενικά:
Θ υπερκαταςκευι κα είναι με με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ. Ο ωφζλιμοσ όγκοσ ςε
ςυμπιεςμζνα απορρίμματα κα είναι τουλάχιςτον 12m3. κα είναι κατάλλθλθ για φόρτωςθ απορριμμάτων
ςυςκευαςμζνων ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ, ςε χαρτοκιβϊτια ι ξυλοκιβϊτια και για απορρίμματα χωρίσ
ςυςκευαςία που κα φορτϊνονται με φτυάρι κ.λπ.. κα είναι κλειςτοφ τφπου για τθν ακζατθ αλλά και
υγιεινι μεταφορά των απορριμμάτων
Ο χρόνοσ αυτόματου κφκλου εκκζνωςθσ των κάδων κα είναι μικρότεροσ από 1min. Να αναφερκεί ο
χρόνοσ εκκζνωςθσ τθσ υπερκαταςκευισ. Το φψοσ χειρονακτικισ αποκομιδισ απορριμμάτων (από
οριηόντιο ζδαφοσ), ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501 κα είναι τουλάχιςτον 1m. Το Φψοσ
μθχανικισ (με κάδουσ) αποκομιδισ απορριμμάτων (από οριηόντιο ζδαφοσ), κα είναι ςε ςυμμόρφωςθ με
το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501.
Το ςυνολικό πλάτοσ τθσ υπερκαταςκευισ δεν πρζπει να υπερβαίνει αυτό του οχιματοσ-πλαιςίου. Θ
υπερκαταςκευι κα τοποκετθκεί / βιδωκεί με αςφάλεια πάνω ςτο ςαςί με εξαςφάλιςθ τθσ κατανομισ των
βαρϊν. Πλοι οι μθχανιςμοί ςτθν υπερκαταςκευι κα είναι επιςκζψιμοι .
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Θ κζςθ των φλασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν καταςτρζφονται από
τθν απλι πρόςκρουςθ του αυτοκινιτου ςε πορεία προσ τα όπιςκεν ι κατά τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ των
κάδων. Στο πίςω μζροσ του οχιματοσ κα υπάρχει κζςθ για τθν τοποκζτθςθ μιασ ςκοφπασ, ενόσ φαραςιοφ
και ενόσ φτυαριοφ για τυχόν απαιτοφμενο κακαριςμό τθσ περιοχισ εκκζνωςθσ του κάδου Να δοκεί το
εργοςτάςιο και θ θμερομθνία καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ.
Να δοκεί το βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ. Θ κατανομι βαρϊν να είναι ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά του
πλαιςίου Θ κιβωτάμαξα κα είναι πλιρωσ ςτεγανι .

10.2) Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ-Χοάνθ φόρτωςθσ-Οπίςκια κφρα:
Το ςϊμα τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι από χαλυβδοζλαςμα, εξαιρετικισ ποιότθτασ, ικανοφ πάχουσ και
υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά και ςτθ διάβρωςθ.
Ειδικότερα, για τα τμιματα που δζχονται αυξθμζνεσ πιζςεισ, τριβζσ και γενικότερα μθχανικζσ
καταπονιςεισ ( όπωσ θ χοάνθ τροφοδοςίασ και το εςωτερικό δάπεδο του ςϊματοσ),
ο
χρθςιμοποιοφμενοσ χάλυβασ κα πρζπει να είναι ειδικοφ αντιτριβικοφ τφπου HARDOX 450 ι
ανκεκτικότεροσ. Το πάχοσ του δαπζδου του ςϊματοσ κα είναι τουλάχιςτον 4mm, το δε πάχοσ του
κατϊτερου τμιματοσ τθσ χοάνθσ κα είναι τουλάχιςτον 5mm ενϊ αυτό των κάτω πλευρικϊν τοιχωμάτων
τθσ χοάνθσ τουλάχιςτον 3mm.
Θ χωρθτικότθτα τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ κα είναι τουλάχιςτον 1,6m3.
Να υποβλθκεί ςχζδιο τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ με διαςτάςεισ κακϊσ και υπολογιςμόσ τθσ χωρθτικότθτάσ τθσ.
Το όχθμα κα πρζπει να φζρει λεκάνθ απορροισ ςτραγγιςμάτων ανάμεςα ςτο ςϊμα που δζχεται και
περιζχει τα απορρίμματα και τθν οπίςκια κφρα ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ διαρροϊν από το ςϊμα τα
ςτραγγίςματα αυτά να ςυςςωρεφονται ςτθν λεκάνθ απορροισ και να μθν πζφτουν ςτο οδόςτρωμα . Θ
λεκάνθ αυτι κα είναι ςυνδεμζνθ με τθν χοάνθ παραλαβισ των απορριμμάτων μζςω ειδικοφ ςτομίου και
ςωλινα ζτςι ϊςτε τα ςτραγγίςματα να μεταφζρονται ςε αυτι. Θ εκκζνωςι τθσ κα γίνεται με τθν ανατροπι
τθσ οπίςκιασ κφρασ κατά τθν φάςθ τθσ εκφόρτωςθσ. Τα ανωτζρω κα αποδεικνφονται με τθν κατάκεςθ
ςχεδίων ι φωτογραφιϊν από προγενζςτερθ τοποκζτθςθ όμοιασ διάταξθσ.
Τα πλευρικά τοιχϊματα και θ οροφι να είναι κυρτισ μορφισ και τα πλευρικά τοιχϊματα να είναι χωρίσ
ενδιάμεςεσ ενιςχφςεισ.
Να προςκομιςτοφν κατάλλθλα πιςτοποιθτικά που να αποδεικνφουν τθν ποιότθτα, τισ ιδιότθτεσ και το
πάχοσ των χρθςιμοποιοφμενων ελαςμάτων τθσ υπερκαταςκευισ. (παραςτατικά αγοράσ).
Πλεσ οι ςυγκολλιςεισ επί τθσ υπερκαταςκευισ πρζπει να αποτελοφνται από πλιρεισ ραφζσ ςε ολόκλθρο
το μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν ϊςτε να υπάρχει αυξθμζνθ αντοχι και καλι εμφάνιςθ. Θα
υπάρχει μθχανιςμόσ για ςτακερι ςτιριξθ ςε περίπτωςθ επιςκευισ .
Θ πίςω κφρα/πόρτα εκφόρτωςθσ ςτο πίςω μζροσ που κα ανοιγοκλείνει με δφο πλευρικοφσ υδραυλικοφσ
κυλίνδρουσ (μπουκάλεσ) ςτθν πόρτα και απόλυτα ςτεγανά. Το άνοιγμα τθσ κφρασ κα μπορεί να γίνεται
από τθ κζςθ του οδθγοφ ενϊ το κλείςιμο οπωςδιποτε μόνο από πίςω ϊςτε να είναι ορατό το πεδίο του
κλειςίματοσ τθσ κφρασ. Τα ζμβολα να βρίςκονται ςτισ πλευρζσ του ςϊματοσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται
πλιρθσ ςτεγανότθτα με τθν τοποκζτθςθ ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ ςε όλθ τθν επιφάνεια μεταξφ
ςϊματοσ και πόρτασ.
10.3) Σφςτθμα ςυμπίεςθσ:
Το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ κα είναι κατάλλθλο για απορρίμματα, τα οποία περιζχουν μεγάλθ ποςότθτα
υγρϊν και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μθχανιςμοί και τα εξαρτιματα ςυμπίεςθσ δεν πρζπει να
επθρεάηονται από τα υλικά που περιζχονται ςτα απορρίμματα. Το άκρο των πλακϊν προϊκθςθσ και
ςυμπίεςθσ να φζρει ειδικζσ ενιςχφςεισ. Θ πλάκα απόρριψθσ να είναι ενιςχυμζνθ με αυτοτελζσ προφίλ
χάλυβα για αυξθμζνθ αντοχι
.
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Θ χοάνθ φόρτωςθσ να είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοελάςματα τφπου HARDOX 450 ι
ανκεκτικότερα. Θ χωρθτικότθτα / άνοιγμα χοάνθσ για φόρτωςθ και ογκωδϊν αντικειμζνων κα είναι
τουλάχιςτον 1,6 m3. Το πάχοσ του ελάςματοσ των πλακϊν προϊκθςθσ και ςυμπίεςθσ, απόρριψθσ και
χοάνθσ φόρτωςθσ ικανό για αντοχι ςτθν πίεςθ των υδραυλικϊν εμβόλων κα είναι τουλάχιςτον 5mm ενϊ
το υλικό των πλευρϊν που ζρχονται ςε επαφι με τα απορρίμματα κα είναι HARDOX 450 ι ανκεκτικότερο.
Θ ςυνολικι ςυμπίεςθ των απορριμμάτων ωσ προσ τον ωφζλιμο όγκο τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι
περίπου 450 kg/m3 (αποδεκτι αρνθτικι απόκλιςθ 7%) και υποχρεωτικά όχι μικρότερθ από 419 kg/m3,
ενϊ θ ςυνολικι ςχζςθ όγκου ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων προσ αςυμπίεςτα κα είναι τουλάχιςτον 5:1.
Βακμολόγθςθ: Από 419 kg/m3 μζχρι και 450kg/m3 βακμολογείται με 100 μονάδεσ, 460 kg/m3 με 110
μονάδεσ, 470 kg/m3 και άνω βακμολογείται με 120 μονάδεσ
Στο ςφςτθμα ςυμπίεςθσ πρζπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογισ οι ακόλουκοι κφκλοι εργαςίασ:
ςυνεχισ – αυτόματοσ μιασ φάςθσ ςυμπίεςθσ κακϊσ και ο τελείωσ χειροκίνθτοσ – διακοπτόμενοσ κφκλοσ
ςυμπίεςθσ. Οι ςωλθνϊςεισ και τα ρακόρ του ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ να είναι μεγάλθσ αντοχισ (για πιζςεισ
μεγαλφτερεσ από 350bar) και ποιότθτασ για μακροχρόνια καλι λειτουργία και να είναι εφκολεσ ςτθν
πρόςβαςθ και επιςκευι. Πλα τα υδραυλικά ζμβολα κίνθςθσ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και οι ςωλθνϊςεισ
του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τα απορρίμματα. Τα υδραυλικά ζμβολα
του μαχαιριοφ ςυμπίεςθσ και του φορείου κα είναι υποχρεωτικά αντεςτραμμζνα και εντόσ τθσ κφρασ
ςυμπίεςθσ.
Το υδραυλικό ςφςτθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με αςφαλιςτικά και μθχανιςμοφσ ανακουφίςεωσ για
τθν αποφυγι υπερφορτϊςεων του οχιματοσ. Να αναφερκοφν οι αναπτυςςόμενεσ δυνάμεισ ςτθν πλάκα
ςυμπίεςθσ και να υποβλθκεί αναλυτικόσ υπολογιςμόσ αυτϊν.
Το υδραυλικό χειριςτιριο εντολϊν τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι αναλογικοφ τφπου ζτςι ϊςτε να είναι
δυνατόσ ο εντοπιςμόσ των ςφαλμάτων θ μεταβλθτι λειτουργία του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ και θ
παρακολοφκθςθ των κινιςεων των εμβόλων.
Θ αντίςταςθ του ωκθτιρα απόρριψθσ των απορριμμάτων κα είναι θλεκτρονικά ρυκμιηόμενθ ζτςι ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ ςυμπίεςθ και απόδοςθ του ςυςτιματοσ ανάλογα με το τφπο και τθν φφςθ των
απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ, ϊςτε με τθ χριςθ φορθτοφ μανόμετρου να μποροφν
εφκολα να εντοπιςτοφν τυχόν διαρροζσ .
Κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ κα υπάρχει θχθτικό ςιμα .
10.4 Θλεκτρικό ςφςτθμα
Θα υπάρχει πλιρθσ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, ςφμφωνα με τον
ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και για οπιςκοπορεία), φϊτα
πορείασ, ςτακμεφςεωσ, ομίχλθσ και ενδεικτικά περιμετρικά του οχιματοσ . Δφο (2) περιςτρεφόμενουσ
φάρουσ πορτοκαλί χρϊματοσ, ζνα ςτο μπροςτά και ζνα ςτο πίςω μζροσ του απορριμματοφόρου.
Ρροβολείσ εργαςίασ λειτουργίασ (πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ) και για νυχτερινι αποκομιδι
απορριμμάτων..
Θ τροφοδοςία του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ του απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ κα γίνεται από τθν
καμπίνα του οχιματοσ, μζςω κατάλλθλθσ παράκαμψθσ, προκειμζνου να υπάρχει αςφάλιςθ των παροχϊν.
Κατά τον τρόπο αυτό, το θλεκτρικό ςφςτθμα του απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ κα εξαρτάται άμεςα
από τθ λειτουργία του οχιματοσ, χωρίσ ωςτόςο να τθν επιβαρφνει. Τα ςιματα που κα ςυνδζουν τθ
λειτουργία του απορριμματοφόρου μθχανιςμοφ με τθ λειτουργία του οχιματοσ κα οδθγοφνται μζςω
κεντρικοφ καλωδίου προσ ζναν λογικό ελεγκτι, ο οποίοσ κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςε κατάλλθλθ
υποδοχι τθσ οπίςκιασ κφρασ.
Ο λογικόσ ελεγκτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ, κακϊσ και τθλεπικοινωνίασ (μζςω κφρασ
Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρζχοντασ τθ δυνατότθτα διαγνωςτικοφ ελζγχου του
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προγράμματοσ από απόςταςθ. Ο λογικόσ ελεγκτισ κα επικοινωνεί με μια οκόνθ επιτιρθςθσ του
ςυςτιματοσ – θ οποία κα είναι ενςωματωμζνθ με το χειριςτιριο καμπίνασ - μζςω διαφλων CAN, οι οποίοι
κα μεταφζρουν τα ςειριακά ψθφιακά ςιματα τθσ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ, αποφεφγοντασ πολλζσ
καλωδιϊςεισ. Επιπλζον, κα είναι πλιρωσ ςυμμορφωμζνοσ με όλουσ τουσ ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ για
τθν θλεκτρομαγνθτικι του ςυμβατότθτα και ατρωςία, για τθν ανκεκτικότθτά του απζναντι ςτθ ςκόνθ και
τθν υγραςία (IP66), κακϊσ και για τθν αντοχι του ςτον πεπιεςμζνο ατμό (IP69K).
Τα καλϊδια που κα μεταφζρουν ςιματα για τισ λειτουργίεσ τθσ υπερκαταςκευισ κα εκκινοφν από τον
λογικό ελεγκτι και αφοφ κα διακλαδίηονται ςε κεντρικό κουτί διακλαδϊςεων, κα κατευκφνονται προσ τα
χειριςτιρια, προσ τισ κατευκυντιριεσ βαλβίδεσ, προσ τουσ επαγωγικοφσ αιςκθτιρεσ, προσ τισ ςυςκευζσ
φωτιςμοφ και προσ τουσ προειδοποιθτικοφσ φάρουσ. Στο κεντρικό κουτί διακλαδϊςεων κα βρίςκεται,
επίςθσ, εγκατεςτθμζνοσ βομβθτισ, ο οποίοσ κα εκπζμπει κατάλλθλο θχθτικό ςιμα κατά τθν ανφψωςθ ι
τθν κατάβαςθ τθσ οπίςκιασ κφρασ.
Πλεσ οι καλωδιϊςεισ του ςυςτιματοσ κα μεταφζρονται μζςω ςτεγανϊν αγωγϊν, καλά προςτατευμζνεσ
μζςα ςε διαμορφωμζνα κανάλια επί τθσ καταςκευισ, αλλά και εφκολα προςβάςιμεσ, προκειμζνου για τθν
εφκολθ αντικατάςταςι τουσ. Πλα τα καλϊδια κα είναι ςυμμορφωμζνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία EN
2006/95 και κα φζρουν διακριτικι αρίκμθςθ για τον εφκολο εντοπιςμό τουσ.
Στο χειριςτιριο καμπίνασ κα βρίςκεται επίςθσ ενςωματωμζνθ οκόνθ επιτιρθςθσ ςυςτιματοσ (7’’
τουλάχιςτον, υγρϊν κρυςτάλλων), θ οποία κα περιλαμβάνει:
 Οκόνθ τθσ κάμερασ οπίςκιασ επιτιρθςθσ (με δυνατότθτα μεγζκυνςθσ και πλιρουσ κάλυψθσ τθσ
οκόνθσ του χειριςτθρίου).
 Ρλικτρα αφισ για τθν ενεργοποίθςθ των φάρων, του προβολζα εργαςίασ, τθσ λειτουργίασ τθσ
φόρτωςθσ και τθσ λειτουργίασ εκκζνωςθσ.
 Οκόνθ ενδείξεων κατάςταςθσ ςυςτιματοσ, με εικονίδια τα οποία κα εναλλάςςονται, δεικνφοντασ τθν
τρζχουςα κατάςταςθ του ςυςτιματοσ.
 Αναδυόμενα παράκυρα με επεξθγθματικζσ προειδοποιιςεισ για ςφάλματα ι δυςλειτουργίεσ του
ςυςτιματοσ.
 Ωρόμετρο λειτουργίασ.
 Θμεροδείκτθ και ωροδείκτθ.
 Ζνδειξθ κερμοκραςίασ λαδιοφ.
 Οκόνθ ιςτορικοφ ςφαλμάτων του ςυςτιματοσ.
 Μενοφ με πλθροφορίεσ για τα τεχνικά ςτοιχεία του οχιματοσ, για το πρόγραμμα ςυντιρθςισ του και
για τθν επεξιγθςθ των ενδείξεων κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ.
 Μενοφ ρυκμίςεων με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ, που κα επιτρζπει ςε εξουςιοτομζνο πρόςωπο να
εκτελεί επιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ ςτο ςφςτθμα και ειδικότερα ςτισπιζςεισ του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ
Ο χειριςμόσ των λειτουργιϊν του μθχανιςμοφ ςυμπίεςθσ και του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ κα γίνεται από
δφο χειριςτιρια που κα βρίςκονται εργονομικά εγκατεςτθμζνα εκατζρωκεν, ςτισ εξωτερικζσ πλευρζσ τθσ
οπίςκιασ κφρασ, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ EN 1501-1, προκειμζνου για τθ
μζγιςτθ αςφάλεια των εργατϊν τθσ αποκομιδισ.
Και τα δφο χειριςτιρια κα είναι απόλυτα ςτεγανά, ανκεκτικά ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτθ ςκόνθ (IP66)
και κα ςυμπεριλαμβάνουν πλικτρα και διακόπτεσ, ωσ ακολοφκωσ:
 Ρλικτρο Διακοπι ζκτακτθσ ανάγκθσ (E-stop), για τθν ακαριαία παφςθ των απορριμματικϊν
λειτουργιϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (Κόκκινο).
 Ρλικτρο Κουδοφνι για τθν ειδοποίθςθ του χειριςτι ςτθν καμπίνα (Μαφρο).
 Ρλικτρο φψωςθσ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ (Γαλάηιο).
 Ρλικτρο κατάβαςθσ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ (Μπλε).
 Ρεριςτροφικό διακόπτθ για τθν ελεγχόμενθ λειτουργία του φορείου.
 Ρεριςτροφικό διακόπτθ για τθν ελεγχόμενθ λειτουργία τθσ πλάκασ ςάρωςθσ.
 Ρλικτρο Απεμπλοκι (Rescue) για τθν παφςθ του κφκλου ςυμπίεςθσ ςε περίπτωςθ εμπλοκισ (Κίτρινο).
 Ρλικτρο Ενεργοποίθςθ αυτόματου κφκλου ςυμπίεςθσ (Μαφρο).
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Ειδικότερα ςτο χειριςτιριο οπίςκιασ κφρασ τθσ δεξιάσ πλευράσ κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ επιλογζασ, ο
οποίοσ κα κακορίηει εάν το πλικτρο Αυτόματοσ κφκλοσ ςυμπίεςθσ κα ενεργοποιιςει ζναν ι ςυνεχόμενουσ
κφκλουσ ςυμπίεςθσ. Πλα τα πλικτρα επαναφοράσ που κα ενεργοποιοφν απορριμματικζσ λειτουργίεσ κα
φζρουν προςτατευτικό περίβλθμα, ενϊ δίπλα από κάκε πλικτρο ι διακόπτθ κα υπάρχει εικονιςτικι
ςιμανςθ με δεικτικά χρϊματα, που κα κακιςτοφν ςαφι τθν ερμθνεία τθσ λειτουργίασ του.
Ο χειριςμόσ τθσ λειτουργίασ τθσ κατάβαςθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ κα γίνεται από ζνα και μόνο χειριςτιριο,
το οποίο κα βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςτο οπίςκιο μζροσ τθσ αριςτερισ πλευράσ του ςϊματοσ,
προκειμζνου ο χειριςτισ να ζχει άμεςθ οπτικι επαφι με τον χϊρο πίςω από το όχθμα, τθ ςτιγμι που κα
εκτελεί τθ λειτουργία. Το χειριςτιριο κα φζρει δφο μαφρα πλικτρα, που κα ενεργοποιοφν τθν κατάβαςθ
τθσ οπίςκιασ κφρασ, εγκατεςτθμζνα κατά τρόπο που κα υποχρεϊνουν ςτθ χριςθ και των δφο χειρϊν του
χειριςτι. Ανάμεςα ςε αυτά κα υπάρχει ζνα ακόμθ πλικτρο Διακοπι ζκτακτθσ ανάγκθσ (E-stop) ,
προκειμζνου για τθν ακαριαία παφςθ των απορριμματικϊν λειτουργιϊν ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
10.5) Σφςτθμα ανφψωςθσ κάδων
Θ χοάνθ υποδοχισ των απορριμμάτων κα δζχεται μεταλλικοφσ και πλαςτικοφσ κάδουσ χωρθτικότθτασ από
80 lt ζωσ τουλάχιςτον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μζςω υδραυλικοφ
ςυςτιματοσ ανφψωςθσ και εκκζνωςθσ κάδων τφπου βραχιόνων και τφπου xτζνασ. Θ ανυψωτικι ικανότθτα
του μθχανιςμοφ κα είναι τουλάχιςτον 800 kg (αποδεκτι αρνθτικι απόκλιςθ 10%) και υποχρεωτικά όχι
μικρότερθ από 700 kg.
Βακμολόγθςθ: Από 700 ζωσ και 800 kg βακμολογείται με 100 μονάδεσ, 840 κιλά με 110 μονάδεσ, 880 kg
και άνω βακμολογείται με 120 μονάδεσ.
Το όχθμα κα φζρει επίςθσ ςτον ανυψωτικό μθχανιςμό κάδων μθχανικισ αποκομιδισ ειδικι διάταξθ θ
οποία με τθν χριςθ υδραυλικισ ενζργειασ κα ενεργοποιείται αυτόματα και κα κλειδϊνει-αςφαλίηει
όλουσ τουσ κάδουσ εκείνουσ τουσ οποίουσ κα ανυψϊνει με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ. Ειδικότερα θ διάταξθ
αυτι κα αςφαλίηει όλουσ τουσ κάδουσ που κα παραλαμβάνονται με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ αποτρζποντασ
ζτςι τόςο τθν πτϊςθ τουσ εντόσ τθσ χοάνθσ απόρριψθσ των απορριμμάτων όςο και εκτόσ κατά τθν
διαδικαςία κατεβάςματοσ του κάδου μετά το άδειαςμα του. Θ απενεργοποίθςθ του ανωτζρω μθχανιςμοφ
ςτθν φάςθ τθσ κακόδου κα πρζπει να γίνεται ςε οριςμζνο φψοσ ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ κραφςθ του
κάδου αλλά και θ εφκολθ παραλαβι του από τουσ χειριςτζσ. Τα ανωτζρω κα αποδεικνφονται με τθν
κατάκεςθ ςχεδίων ι φωτογραφιϊν από προγενζςτερθ τοποκζτθςθ όμοιασ διάταξθσ.
Θα υπάρχουν αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ςυγκράτθςθσ των κάδων και ελαςτικά προςταςίασ από τισ
κροφςεισ. Ο χειριςμόσ του ςυςτιματοσ κα γίνεται από εξωτερικό ςθμείο του οχιματοσ, πίςω δεξιά κατά
προτίμθςθ. Κατά τθν κάκοδο του κάδου και πριν ο κάδοσ ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, κα μειϊνεται
αυτόματα θ ταχφτθτα κακόδου διαμζςου κατάλλθλθσ θλεκτρουδραυλικισ διάταξθσ ζτςι ϊςτε να μθν
καταπονοφνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφϊνονται ι ςπάνε. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα
ανφψωςθσ δφο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερκοφν τα ςτοιχεία των υδραυλικϊν κυλίνδρων
10.6) Δυναμολιπτθσ (P.T.O.)
Θ υπερκαταςκευι κα κινείται ςυνολικά από τον κινθτιρα του οχιματοσ μζςω δυναμολιπτθ (P.T.O) και
μζςω αντλίασ ελαίου υποχρεωτικά μεταβλθτισ ροισ αντλίασ (όπου κα κινεί τθν πρζςα, κα ανοίγει τθ
κφρα, κα ανυψϊνει και κα εκκενϊνει τουσ κάδουσ με το ςχετικό ταρακοφνθμα και κα κινοφν αντίςτροφα
το ζμβολο εκκζνωςθσ του οχιματοσ χωρίσ να επθρεάηεται θ ταχφτθτα των εμβόλων από ςυγχρονιςμζνθ
κίνθςθ). Να δοκεί ο τφποσ, θ μζγιςτθ παροχι ςτισ διάφορεσ ςτροφζσ και θ μζγιςτθ πίεςθ τθσ αντλίασ
(παροχι κατάλλθλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίασ δυναμολιπτθ (P.T.O.)
11)Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια
Θ υπερκαταςκευι κα ζχει υψθλι προςταςία και υγιεινι των χειριςτϊν αλλά και των πολιτϊν (ειδικότερα
κατά τισ ςυχνζσ ςτάςεισ για φόρτωςθ απορριμμάτων). Θα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλοφσ
λειτουργίασ, τα οποία κα περιγραφοφν ςτθν τεχνικι προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ βαςικζσ
απαιτιςεισ :
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Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ (ενςωμάτωςθ
με τθν ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα
ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από Ριςτοποιθτικό Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ κατά το άρκρο
12.3.β ι 12.3.γ (IX παράρτθμα) τθσ οδθγίασ 2006/42/ΕΚ πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο
είδοσ από διεκνϊσ Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του
προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα
αφορά απορριμματοφόρα.
Θ υπερκαταςκευι επίςθσ κα φζρει ανακλινόμενα, αντιολιςκθτικά και ιςχυρά ςκαλοπάτια ςτο πίςω μζροσ
του οχιματοσ για τθν αςφαλι μεταφορά δφο εργατϊν ςε κατάλλθλεσ προςτατευόμενεσ κζςεισ όρκιων (με
χειρολαβζσ ςυγκράτθςθσ ςε κατάλλθλα ςθμεία, φτερά και λαςπωτιρεσ ςτο όχθμα ϊςτε να μθν ενοχλείται
το προςωπικό φόρτωςθσ) (ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα). Για τθ
διευκόλυνςθ των ελιγμϊν του οχιματοσ, τα ςκαλοπάτια να ςυμπτφςςονται.
Το όχθμα κα φζρει επίςθσ θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των ανακλινόμενων ςκαλοπατιϊν
μεταφοράσ των εργαηομζνων. Δια του κυκλϊματοσ αυτοφ δεν επιτρζπεται θ ανάπτυξθ ταχφτθτασ του
οχιματοσ πζραν των 30km/h (ι τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ που ορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε φορά
νομοκεςία) ενϊ απαγορεφεται και θ οπιςκοπορεία του οχιματοσ όταν οι εργάτεσ βρίςκονται πάνω ςε
αυτό. Με τα ςκαλοπάτια κατεβαςμζνα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτθν πιο πρόςφατθ
ζκδοςθ του) το θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ να δίνει κατάλλθλεσ εντολζσ δια των οποίων το
όχθμα να ςταματά. Θ απενεργοποίθςθ του παραπάνω κυκλϊματοσ δεν πρζπει να είναι εφικτι. Σε
περίπτωςθ ανάγκθσ να υπάρχει ειδικόσ διακόπτθσ εντόσ τθσ καμπίνασ ο οποίοσ να απενεργοποιεί τθν
ανωτζρω λειτουργία, να υπάρχει όμωσ ποινι παφςθσ όλων των λειτουργιϊν του απορριμματοφόρου για 5
λεπτά.
Ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε όλο το πίςω και εμπρόςκιο μζροσ του οχιματοσ
(ηζβρεσ). Φπαρξθ ςθμάνςεων για αποφυγι επικίνδυνων ενεργειϊν από τουσ εργαηόμενουσ.
Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων κα είναι πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια
εργονομικά ςχεδιαςμζνα. Να περιγραφοφν οι ςχετικζσ διατάξεισ.
Πλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια (τοποκετθμζνεσ
ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και
αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο όχθμα.
Θα υπάρχει μθχανιςμόσ αςφάλειασ (να αναφερκεί) που δεν κα επιτρζπει υπερφόρτωςθ του οχιματοσ,
οφτε τθ δθμιουργία υπζρβαςθσ τθσ ανϊτατθσ επιτρεπόμενθσ ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων .
Το όχθμα κα φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ όνομα,
διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και κάκε ειδικισ
διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.
Το όχθμα κα παραδοκεί τα ακόλουκα παρελκόμενα :
 Ρλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ, όμοιοσ με τουσ βαςικά περιλαμβανόμενουσ, τοποκετθμζνοσ ςε ευχερι
κζςθ.
 Σειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ που να προςδιορίηονται αναλυτικϊσ ςε κατάςταςθ,
γρφλοσ, τάκοι κ.ά.
 Δφο (2) τουλάχιςτον πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.) (όπωσ κα
ιςχφει κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ).
 Ρλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
 Τρίγωνο βλαβϊν.
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Τα απαραίτθτα ζντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και καλι λειτουργία του
οχιματοσ, ςε δφο ςειρζσ για τον κινθτιρα, το πλαίςιο και τθν υπερκαταςκευι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα
(κατά προτίμθςθ) ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ αυτισ ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και αντίςτοιχα
βιβλία ι ψθφιακοί δίςκοι (υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι) ανταλλακτικϊν (εικονογραφθμζνα με
κωδικοποίθςθ κατά το δυνατόν)

12) Ροιότθτα- Καταλλθλότθτα - Τεχνικι Υποςτιριξθ
Με τθν προςφορά ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να κατακζςει:

Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για ολοκλθρωμζνο όχθμα βάςει
των διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό (ΕΚ)
αρικ. 214/2014, που κα εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
ςχετικζσ διατάξεισ.
 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι
επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από Ριςτοποιθτικό Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ κατά το άρκρο
12.3.β ι 12.3.γ (IX παράρτθμα) τθσ οδθγίασ 2006/42/ΕΚ πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο
είδοσ από διεκνϊσ Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του
προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα
αφορά απορριμματοφόρα
 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για το πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ να
είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει,
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε
βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) .
 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ τουλάχιςτον 3 ζτθ .

Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ των
ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ.
 Οι προςφζροντεσ πρζπει να επιςυνάψουν υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του
εργοςταςίου καταςκευισ ι του επίςθμου αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα ςτο οποίο κα
καταςκευαςτοφν τα υλικά, (για τθν περίπτωςθ που μζροσ του υπό προμικεια υλικοφ κα
καταςκευαςτεί από τον διαγωνιηόμενο, θ παραπάνω διλωςθ αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίςιο),ςτθν
οποία κα δθλϊνει ότι:
α)αποδζχεταιτθνεκτζλεςθτθσςυγκεκριμζνθσπρομικειασςεπερίπτωςθκατακφρωςθστθσπρομικειασ
ςτονδιαγωνιηόμενο.
β)κακαλφψειτονΔιμομεανταλλακτικάτουλάχιςτονεπί10ζτθ,ακόμθκαιαπευκείασ αν αυτό κρικεί
ςκόπιμο.
 Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service. Θ ανταπόκριςθ
του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν
από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20)
εργαςίμων θμερϊν. Να κατατεκεί άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα.
13)Δείγμα
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία
κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει,
εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ
οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να επιδείξουν ίδιο ι όμοιο δείγμα του προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που
κα υποδείξουν. Να υποβλθκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ.
14) Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ
Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν , χειριςτϊν του αγοραςτι
για το χειριςμό και ςυντιρθςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.).

Σελίδα 68

20PROC007216004 2020-08-25
15) Ραράδοςθ Οχθμάτων
Θ τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον
Ρρομθκευτι. Το όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ
των πινακίδων.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ δε μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από πζντε (5) μινεσ. Να υποβλθκεί ςχετικι
Υπεφκυνθ Διλωςθ.
16) Συμπλθρωματικά Στοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Στθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου
εξοπλιςμοφ, ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι
δυνατότθτεσ των προςφερόμενων οχθμάτων.
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι και
τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου
Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ.
κα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ των
εκπομπϊν CO2, NOx NMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων.
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ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Απορριμματοφόρου οχιματοσ τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 12m3
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ (%)
ΡΛΑΙΣΙΟ
Ωφζλιμο Φορτίο
100-120
6,00
Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι
100-120
5,00
καυςαερίων
Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ
100-120
4,00
Σφςτθμα πζδθςθσ
100-120
4,00
Σφτθμα αναρτιςεων
100-120
4,00
Καμπίνα οδιγθςθσ
100-120
4,00
Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ
100-120
3,00
ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΘ
Κιβωτάμαξα, χοάνθ τροφοδοςίασ - υλικά
100-120
10,00
και τρόποσ καταςκευισ
Υδραυλικό ςφςτθμα – αντλία - χειριςτιρια θλεκτρικό ςφςτθμα
Ανυψωτικό ςφςτθμα κάδων

100-120

10,00

100-120

6,00

11

Σφςτθμα ςυμπίεςθσ, ωφζλιμο φορτίο
απορριμμάτων

100-120

10,00

12

Λοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ

100-120

4,00

13

ΓΕΝΙΚΑ
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

100-120

5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

14

15

16

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - αντιςκωριακι
προςταςία
Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι
υποςτιριξθ- Χρόνοσ παράδοςθσ
ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου – Χρόνοσ
αποκατάςταςθσ
Χρόνοσ παράδοςθσ

ΣΥΝΟΛΟ
100,00
Θ 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 και προκφπτει από τον τφπο:
U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1)
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει
ς1+ς2+..ςν=1 (100%)
(τφποσ 2)
Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Ρ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ
προςφορά, από τον τφπο:
λ = Ο.Ρ.
U
Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
Απορριμματοφόρου οχιματοσ τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 12m3
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Ειζαγωγή
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Γενικζσ Απαιτιςεισ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Ρλαίςιο Οχιματοσ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Κινθτιρασ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Σφςτθμα Μετάδοςθσ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Σφςτθμα Ρζδθςθσ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Σφςτθμα Διεφκυνςθσ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Άξονεσ – Αναρτιςεισ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Καμπίνα Οδιγθςθσ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Χρωματιςμόσ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Υπερκαταςκευι
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Γενικά
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Σφςτθμα ςυμπίεςθσ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Σφςτθμα ανφψωςθσ κάδων
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Δυναμολιπτθσ (P.T.O.)
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ:
Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Ροιότθτα, Καταλλθλότθτα και Αξιοπιςτία
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Τεχνικι Υποςτιριξθ και Κάλυψθ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Δείγμα
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Ραράδοςθ Οχθμάτων
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ
Συμπλθρωματικά Στοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Όπωρ αναλςηικά οπίζονηαι ζηην ζσεηική μελέηη ηηρ διακήπςξηρ

Οι απαντιςεισ ςτο ανωτζρω φφλλο ςυμμόρφωςθ
επεξθγθματικζσ.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

να είναι κατά προτίμθςθ αναλυτικζσ και

ζκυμνο, 21-07-20

ΘΕΩΘΘΘΚΕ

Οι Συντάξαντεσ

ζκυμνο, 21-07-20
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ

«Ρρομικεια
Απορριμματοφόρου»
«Ρρομικεια
Απορριμματοφόρου»
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΘΥΜΝΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ

Άρκρο 1ο: Αντικείμενο Ρρομικειασ
Θ παροφςα προκιρυξθ αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ μετά από Ανοικτι Διαδικαςία
μζςω ΕΣΘΔΘΣ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν. 4412/16, για τθν «Ρρομικεια
Απορριμματοφόρου», οχιματοσ τφπου πρζςασ χωρθτικότθτασ 12m3 για τον εκςυγχρονιςμό και τθ
βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου, προκειμζνου να ενιςχυκοφν
ουςιαςτικά οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αυτοφ του επιπζδου, προσ τουσ δθμότεσ κακϊσ θ ενίςχυςθ του
υφιςτάμενου ςτόλου για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ζργου των Υπθρεςιϊν των Διευκφνςεων
Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ, και Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου.
Άρκρο 2ο: Ιςχφουςεσ Διατάξεισ
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ162:
1. Τον Ν.4412/2016/τ.Αϋ/147-Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Το άρκρο 18 του Ν. 4469/2017 – «Τροποποίθςθ διατάξεων του v. 4412/2016 (Aϋ 147)».
3. Τον Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων».
4. Τον N.3731/ΦΕΚ 263 Αϋ/23-12-2008 «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ
λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν» και ιδιαίτερα τθν 13θ παράγραφο του
20ου άρκρου.
5. 4.Τον N.3852/ΦΕΚ 87 Αϋ/7-6-2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ
διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
6. Τον N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
7. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Αϋ /30-09-2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων
ςυμβάςεων».
8. Τον N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ τουσ
και άλλεσ διατάξεισ.
9. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
10. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

162

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
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11. Τθν 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»,
12. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του κϊδικα νόμων για το ελεγκτικό ςυνζδριο»,
13. Τον άρκρου 26 του Ν. 4024/2011 (α’ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
14. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
15. Το άρκρο 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργείου Εςωτερικϊν,
16. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
17. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
18. Το ΡΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία»,
19. Το ΡΔ 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,
20. Τθσ με αρ. 57654/2017 0ικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
21. Τον Ν. 4337/15 (ΦΕΚ Α' 129/17-10-2015) «Μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων».
22. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 ) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α.*Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+».
23. 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.
33. τθν Οδθγία 2006/42/ΕΚ, όπωσ και το πρότυπο ΕΝ1501 όπου απαιτείται και τισ ςχετικζσ με τα είδθ
τθσ παροφςθσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κ.λπ.
34. Tθν απόφαςθ 83448/22-11-2019 του υπουργοφ εςωτερικϊν ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ του
Διμου.
35. τθ με αρικ. 132/2019 πράξθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΡΧΣΩΨΥ-ΩΝΦ) με τθν οποία
αποδζχτθκε τθν επιχοριγθςθ 150.000,00€ από το ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ςφμφωνα με τθν
απόφαςθ με αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019 ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΔΘΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδθμοσ
ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ «H τοπικι ανάπτυξθ και θ προςταςία περιβάλλοντοσ» ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «Ρρομικεια απορριμματοφόρων και λοιπϊν οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ
απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν
36. τθν με αρ. πρωτ. οικ.3579/04-05-20 (ΑΔΑ: ΨΗΘΧΟ1Θ-ΞΒΜ) απόφαςθ τθσ Συντονίςτριασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ περί ζγκριςθσ αγοράσ οχθμάτων από το ελεφκερο εμπόριο.
37. Το με αρικμ. ΑΔΑΜ 20REQ006632259 ςχετικό πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του
Διμου Ανωγείων.
38. Τθν με α/α 273 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ Οικονομικισ
Υπθρεςίασ του Διμου Ανωγείων για τθν Ζγκριςθ Ρραγματοποίθςθσ Δαπάνθσ και τθ Δζςμευςθ
Ρίςτωςθσ φψουσ 150.000,00 € για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του
προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου Ανωγείων Κ.Α.Ε. 62-7131.001 οικ. ζτοσ 2020 για τθν πλθρωμι
τθσ δαπάνθσ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» με θμερομθνία 30-04-2020.
39. Τθ μελζτθ για τθν Ρρομικεια με τίτλο «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» ςυνολικισ δαπάνθσ
150.000,00 €, με ΦΡΑ, Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
40. Τθν απόφαςθ 44/2020 Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτείται Επιτροπι του άρκρου
221 του Ν. 4412/2016 διεξαγωγισ του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν
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προαναφερόμενθ προμικεια από τρία τακτικά μζλθ και τρία αναπλθρωματικά μζλθ με τισ
προαναφερόμενεσ ςτθν ειςιγθςθ αρμοδιότθτεσ.
41. Tθν απόφαςθ …../ 2020 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίνονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» προχπολογιςμοφ
150.000,00 € με ΦΡΑ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθ ςυνθμμζνθ τεχνικι ζκκεςθ που ςυντάχκθκε
από το Τμιμα Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, εγκρίνεται ο τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ με
ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, εγκρίνονται οι όροι διακιρυξθσ του ανωτζρω θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ.
Άρκρο 3ο: Συμβατικά ςτοιχεία
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ είναι:
α) Διακιρυξθ.
β) Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Ι)
γ) Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
δ) Οικονομικι προςφορά αναδόχου.
ε) Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ.
ςτ) Σφμβαςθ.
Άρκρο 4ο: Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ
Το κριτιριο κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, θ οποία
προςδιορίηεται είτε βάςει τιμισ (δθλαδι το ζωσ ςιμερα ιςχφον κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ τιμισ) (παρ. 1,
άρκρου 86 του Ν.4412/2016). Αυτι κακορίηεται ωσ το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ
μονάδεσ επί τοισ εκατό (%) από τον μειοδότθ άνευ ορίου, ςτο ςφνολο τθσ παρεχόμενθσ προμικειασ όπωσ
αυτι περιγράφεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.
Άρκρο 5ο : Εγγυιςεισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Άρκρο 6ο: Ιςχφσ προςφορϊν
Οι προςφορζσ των διαγωνιηόμενων κεωρείται ότι ιςχφουν χωρίσ καμία αλλαγι για χρονικό διάςτθμα ζξι
(6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των ζξι (6) μθνϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Άρκρο 7ο: Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ – Σφμβαςθ – Ραράταςθ
Μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ο/οι ανάδοχοσ/οι τθσ προμικειασ
υποχρεοφνται, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ςχετικι κοινοποίθςθ ςε αυτόν, να προςζλκει/κουν ςτθν
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ζδρα του Διμου Ανωγείων, για τθν υπογραφι των αντίςτοιχων ςυμβάςεων, προςκομίηοντασ τθν ανάλογθ
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και για εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ.
Ρροβλζπεται δικαίωμα χρονικισ παράταςθσ μζχρι και εβδομθνταπζντε (75) θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ, φςτερα από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν.
Κατά τθν εξζλιξθ τθσ Σφμβαςθσ μπορεί να γίνει αυξομείωςθ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων, εάν απαιτθκεί
από τθν Υπθρεςία, χωρίσ υπζρβαςθ του ςυμβατικοφ τμιματοσ.
Άρκρο 8ο: Τρόποσ πλθρωμισ
Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο κα πραγματοποιθκεί ςυνολικά βάςει του τιμολογίου φςτερα από τθ ςφνταξθ
του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και κατόπιν ζκδοςθσ και κεϊρθςθσ του ςχετικοφ χρθματικοφ
εντάλματοσ (ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016).
Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ
και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Θ
αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και
αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ.
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.
Στο χρθματικό ζνταλμα κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά το νόμο.
Άρκρο 9ο: Στακερότθτα Τιμϊν
Οι τιμζσ των προςφορϊν κα είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ προμικειασ και για
κανζνα λόγο και ςε καμία ανακεϊρθςθ δεν υπόκειται.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ
υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προ βλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 10ο: Χρόνοσ & τόποσ παράδοςθσ και παραλαβισ - Ζκπτωςθ του αναδόχου
1. Θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ι κατόπιν τθσ εντολισ
από τθν αρμόδια επιτροπι.
Για οποιαδιποτε αμζλεια του αναδόχου ςχετικά με τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του ζχουν
εφαρμογι οι ςχετικζσ αναφερόμενεσ διατάξεισ ςτθν παροφςα.
Εφ' όςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ Ρρομικειασ ι ο
ανάδοχοσ δε ςυμμορφϊνεται προσ τισ κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ του, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016.
Θ παραλαβι των προσ προμικεια αγακϊν γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, που ορίηεται
από το αρμόδιο όργανο για τθν κανονικι και εφρυκμθ προμικεια και τοποκζτθςθ αυτϊν κακϊσ και τθν
παραλαβι τουσ και πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριηόμενο χρόνο από τθν ςφμβαςθ.
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Κατά τθν παράδοςθ και παραλαβι ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ενυπόγραφο
τιμολόγιο πϊλθςθσ αγακϊν.
2. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ (ι και δευτεροβάκμιεσ), που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1616 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται
μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Θ ςυνολικι ποςότθτα εκάςτου είδουσ δφναται να αυξομειϊνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν
του Διμου εντόσ των ορίων του προχπολογιςμοφ. Το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ κα υπογράφεται
από τθ αρμόδια επιτροπι παραλαβισ με τθν υποβολι του ςχετικοφ τιμολογίου από τον προμθκευτι.
Θ αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Διμου, κατά τθν παραλαβι των ειδϊν, επιβάλλεται να ελζγχει τα
αναγραφόμενα ςτο Δελτίο Αποςτολισ και να προβαίνει ςε μακροςκοπικό ζλεγχο των παραλαμβανόμενων
προϊόντων για να διαπιςτωκεί θ καλι τουσ κατάςταςθ.
Τα χορθγοφμενα είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ.
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι
παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν απόρριψθ των παραλαμβανόμενων ειδϊν ι τθν αντικατάςταςι
τουσ.
3. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο
προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
β) Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
4. Για οποιαδιποτε αμζλεια του αναδόχου ςχετικά με τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του ζχουν
εφαρμογι οι ςχετικζσ παραπάνω αναφερόμενεσ διατάξεισ. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει τον
προμθκευτι ζκπτωτο με όλεσ τισ ςχετικζσ ςυνζπειεσ ςφμφωνα με τα παραπάνω.
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Άρκρο 11ο: Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - αντικατάςταςθ
Σε περίπτωςθ απόρριψθσ των προςκομιςκζντων ειδϊν λόγω κακισ ποιότθτασ, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται άμεςα να προβεί ςε αντικατάςταςθ των εν λόγω ειδϊν, εάν δε δεν το πράξει, δφναται θ
υπθρεςία να προμθκευτεί από το εμπόριο άλλα είδθ με χρζωςθ του προμθκευτι.
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται
να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε αυκθμερόν από τθν θμερομθνία τθσ
οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ.
Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να
εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ,
με τθν προχπόκεςθ ότι ο προμθκευτισ κα κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που κα καλφπτει τθν τυχόν
καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε.
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του
άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 12ο: Ανωτζρα βία
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω
και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και
επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο
εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι αν υπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα,
αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.ά. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ
ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι
προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που
ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ.
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα.
Άρκρο 13ο: Επίλυςθ διαφορϊν
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και του Αςτικοφ Κϊδικα.

ζκυμνο, 21-07-20

ΘΕΩΘΘΘΚΕ

Οι Συντάξαντεσ

ζκυμνο, 21-07-20
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI - ΣΔΤΓ
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα
(αφ)
- Ονομαςία: *Διμοσ Ανωγείων+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ ΚΘΜΔΘΣ : *6039]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ανϊγεια ζκυμνο Κριτθσ/ Ανϊγεια/ 74051]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Σκουλά Ηαχαρζνια ]
- Τθλζφωνο: *2834032500]
- Θλ. ταχυδρομείο: *info@anogeia.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : *www.anogeia.gr]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
[«Ρρομικεια Απορριμματοφόρου», (CPV) : 34144512-0- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *πρωτογενζσ αίτθμα
ΑΔΑΜ 20REQ006632259.]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ρρομικεια]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα,
του
άρκρου
20:ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ
των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
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γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

ζκδοςθσ,

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ
φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).

Σελίδα 83

20PROC007216004 2020-08-25
Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
(«αςηοκάθαπζη»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxx:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii
`Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
να Εάν ναι, να αναφερκοφν
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
ακόλουκεσ

Βρίςκεται ο οικονομικόσ
οποιαδιποτε
από
τισ
καταςτάςεισxxv :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
*…...........+
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
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αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην *+ Ναι *+ Πχι
ύπαπξη
ηςσόν
ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν *….................+
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ αυτοκάκαρςθσ;
κυρϊςεισ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
πλθροφορίεσ:
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει *+ Ναι *+ Πχι
ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να
παράςχει
εξ
αμελείασ
παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
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αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
[] Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων Απάντθςθ
επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν τθ
διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiii:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-αναλογία
αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ αξία)
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
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οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται *……+*……+*……+
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των *……+*……+*……+
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
υπθρεςιϊν:
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, *…...........+
ποςά
θμερομθνίεσ
παραλιπτεσ
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ Ρεριγραφι
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να *……..........................+
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, *……+
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *....……+
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ *+ Ναι *+ Πχι
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διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
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τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα
ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να *……+ *……+
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxliv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+xlv

Σελίδα 97

20PROC007216004 2020-08-25
Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxlvi, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlvii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ.............. *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ............ [προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV– Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Ονομαςία Τράπεηασ
Κατάςτθμα:
Διεφκυνςθ: (οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., τθλζφωνο, fax)
Θμερομθνία ζκδοςθσ:
Ροςό (€):
Ρροσ:
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα,
παραιτοφμενοι
του
δικαιϊματοσ
τθσ
διηιςεωσ
μζχρι
του
ποςοφ
____________________________________
(__________€)163,
υπζρ
τθσ
164
________________________________. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ
__.__.____165, ι τθσ μετϋ αυτιν νζασ θμερομθνίασ ςε περίπτωςθ αναβολισ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για
το ζργο «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» ςφμφωνα με τθ ςχετικι προκιρυξι ςασ.
Θ εγγφθςθ καλφπτει μόνον τισ υποχρεϊςεισ του υπζρ ου θ εγγφθςθ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι
ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, κακ’ όλο τον χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από
μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε 3 (τρεισ)
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ166.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό που καταπίπτει υπόκειται ςτο πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου,
που ιςχφει κάκε φορά.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει167 μζχρι τθν _________________
Δθλϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι δεν εκχωρείται ςε κανζνα φορζα και κανζνα πιςτωτικό ίδρυμα
Με τιμι

163

Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ έξγνπ
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, ή λνκηθνύ πξνζώπνπ (Γξαθείνπ/εηαηξείαο) ή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο
όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο.
165
Αλαγξάθεηαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
166 Σε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο όηη
θαιύπηεη όια ηα κέιε ηεο έλσζεο αιιειεγγύσο.
167
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο όπσο αλαθέξεηαη ζηε
δηαθήξπμε.
164
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΑΙΘΜ. …………..

ΕΥΩ …………….……..168

Τόποσ: …………………..
Ρ ρ ο σ169
Ε Δ  Α: ………………………..

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα,
παραιτοφμενοι
από
το
ευεργζτθμα
τθσ
δίθηθςθσ,
υπζρ
του
/
τθσ
170
____________________________________________________
μζχρι
το
ποςό
των
………………………….ΕΥΩ
Στο ποςόν αυτό και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου και τθν πιςτι
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον παραπάνω, υπζρ του οποίου εγγυόμαςτε, και
οποιαδιποτε απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατ’ αυτοφ, που πθγάηει από τθ ςφμβαςθ
…...……………………………………………..171
Από τθν εγγφθςθ αυτι κα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο ζχουμε εγγυθκεί μετά τθν
επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ
και κα το καταβάλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ
τθσ εγγφθςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ και μετά τθν επιςτροφι ςε μασ τθσ παροφςασ.
Θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ του Ταμείου μασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςμό
ποςοτικοφ ορίου και ςφμφωνα με το άρκρο 7 του ΑΝ440/1945 όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 2
του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτζσ ζςτω και αν δεν αναφζρεται τοφτο ςτθ διακιρυξθ.
Δθλϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι δεν εκχωρείται ςε κανζνα φορζα και κανζνα πιςτωτικό ίδρυμα
Με τιμι

168
169
170

171

Αλαγξάθεηαη πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο Φ Π.Α.
Αλαγξάθεηαη ν εξγνδόηεο δειαδή ε Υπεξεζία πνπ ζπλάπηεη ηε ζύκβαζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ή ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ.
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ αλαδόρνπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία όινπ
ηνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε εγγύεζε είλαη θνηλή ππέξ όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη
αθνξά ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο
Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε αλάζεζεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ρέδην ύκβαζεο

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ»
Στα Ανϊγεια ςιμερα ............................... 2020 θμζρα ..................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1. Ο ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από το Διμαρχο του κ. Σωκράτθ Σ. Κεφαλογιάννθ o
οποίοσ με τθν ιδιότθτά του, νόμιμα εκπροςωπεί το Διμο Ανωγείων *Ανακζτουςα Αρχι+
2. O.......................... που εδρεφει .................., Τ.Κ. ................, .................. (ΑΦΜ: .............., ΔΟΥ:
......................) *Ανάδοχοσ+
ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:

Με βάςθ τθν διακιρυξθ ............ προκθρφχκθκε διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ
κα είναι με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν
βζλτιςτθ ςχζςθ
κόςτουσ – ποιότθτασ (άρκρου 86 του Ν.4412/2016) για τθν «Ρρομικεια
Απορριμματοφόρου». Θ προμικεια και οι προδιαγραφζσ αυτισ αναφζρονται ςτθν Ρροκιρυξθ του
Διαγωνιςμοφ ο οποίοσ κατακυρϊκθκε με τθν Απόφαςθ ....../2020 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου
Ανωγείων. Μετά τα παραπάνω, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει ςτον Ανάδοχο και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει
τθν προμικεια, τθ μεταφορά και εγκατάςταςθ των ειδϊν με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
που περιγράφονται ςτθ διακιρυξθ με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ:

Άρκρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου», ςφμφωνα με τουσ
όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθσ προςφοράσ του αναδόχου.

Άρκρο 2
Κείμενα Και Στοιχεία που Συνοδεφουν τθ Σφμβαςθ
1. Θ ςφμβαςθ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ............... του διαγωνιςμοφ και τθν οικονομικι και
τεχνικι προςφορά του προμθκευτι θ οποία κατακυρϊκθκε ςφμφωνα με τθν ......./2020 τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ του Διμου Ανωγείων.
2. Τα κείμενα και τα ςτοιχεία που αναφζρονται παραπάνω, κεωροφνται αναπόςπαςτα μζρθ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ και αποτελοφν με αυτιν ενιαίο ςφνολο.
3. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ Σφμβαςθ ι ςε περίπτωςθ που
ανακφψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά
ςειρά θ παροφςα ςφμβαςθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ οικονομικι και τεχνικι προςφορά του
Αναδόχου και τζλοσ θ διακιρυξθ.
4. Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ............/....-....-2020 εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ ......., ποςοφ
.....,...€, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.

Άρκρο 3
Διάρκεια ςφμβαςθσ – Χρόνοσ, Τρόποσ και Τόποσ Ραράδοςθσ και Εγκατάςταςθσ Υλικϊν
1. Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ …...
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2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν.
4412/2016.
3. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ
θμζρεσ νωρίτερα.
5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει πλιρωσ εγκατεςτθμζνα ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ και τισ
υποδείξεισ τθσ ανακζτουςασ υπθρεςίασ τον εξοπλιςμό που περιγράφεται ςτθ διακιρυξθ ...............
Άρκρο 4
Ρροζλευςθ των Ειδϊν – Ρροδιαγραφζσ
1. Τα είδθ που κα προμθκεφςει ο Ρρομθκευτισ κα είναι προζλευςθσ και καταςκευισ του εργοςταςίου
ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά που κατζκεςε ο ανάδοχοσ.
2. Τα υπό προμικεια είδθ κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ του
Διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ των προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ και των προδιαγραφϊν
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, υπεριςχφει θ τεχνικι προςφορά βάςει τθσ οποίασ ζχει γίνει θ τεχνικι
αξιολόγθςθ.
3. Τα προμθκευόμενα είδθ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων
τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Άρκρο 5
Αμοιβι – Τρόποσ Ρλθρωμισ
1. Το ςφνολο τθσ αμοιβισ που κα καταβλθκεί ςτον ανάδοχο για τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεϊν
του που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ ςφμφωνα με τθν προςφορά του που είναι .............. €.
Στθν παραπάνω αμοιβι δε ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ.
2. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι
παραλαβι των υλικϊν ι τμθματικά.
3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
4. Τoν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
5. Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 6
Χρθματοδότθςθ τθσ Σφμβαςθσ
1. Θ πθγι χρθματοδότθςθσ είναι το Υπουργείο Εςωτερικϊν, απόφαςθ 83448/22-11-2019 με τίτλο
ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘ ΔΘΜΩΝ, ΡΟΓΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ «H τοπικι
ανάπτυξθ και θ προςταςία περιβάλλοντοσ», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ρρομικεια απορριμματοφόρων και λοιπϊν
οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν».
Θ απόφαςθ Ζγκριςθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ (ψιφιςθσ) πίςτωςθσ ποςοφ 150.000,00 € ςε βάροσ ςχετικοφ
Κ.Α. του Ρροχπολογιςμοφ του Διμου Ανωγείων, οικονομικοφ ζτουσ 2020 για τθ διενζργεια τθσ
Σελίδα 102

20PROC007216004 2020-08-25

προμικειασ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» ζγινε με τθν με α/α 273 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ
ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του Διμου Ανωγείων για τθν Ζγκριςθ
Ρραγματοποίθςθσ Δαπάνθσ και τθ Δζςμευςθ Ρίςτωςθσ φψουσ 150.000,00 € για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ
δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου Ανωγείων Κ.Α.Ε. 62-7131.001
οικ. ζτοσ 2020 για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ «Ρρομικεια Απορριμματοφόρου» με θμερομθνία 30-042020.
2. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων
ι άλλων Οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε
πλθρωμι δεν κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ μζρουσ του κατακζςεωσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν
ςτοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κ.λπ.) που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των
φόρων, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. Τυχόν τραπεηικά τζλθ ι κρατιςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο.
3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςτον προμθκευτι κα γίνει ωσ εξισ:
Με εξόφλθςθ του 100% ι τμθματικά τθσ ςυμβατικισ αξίασ του εξοπλιςμοφ, μαηί με τον αναλογοφντα
Φ.Ρ.Α., μετά τθν παράδοςθ των προςφερομζνων ειδϊν και τθν υπογραφι των ανάλογων πρωτοκόλλων
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
4. Για τθν πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο Ρρομθκευτισ οφείλει να κατακζςει με ευκφνθ του, ςτο
Διμο Ανωγείων τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
4.1 Ρρωτότυπο δελτίο αποςτολισ
4.2 Ρρωτότυπο τιμολόγιο πϊλθςθσ
4.3 Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
4.4 Δελτία αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ.
4.5 Αντίγραφο διπλότυπου φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων κρατιςεων ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ πλθρωμι.

Άρκρο 7
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:
α) κα τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που
ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από
τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακόλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
γ) κα λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
δ) κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα εμπλακεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ,
μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ.
ε) κα ζχει τθν αςτικι ευκφνθ για τυχόν ατυχιματα που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν
εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ.
ςτ) εάν θ εργαςία δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηει ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ
ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει ι να βελτιϊςει αυτι, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
η) ευκφνεται ςε όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ που κα υπογραφεί για τθν πιςτι
τιρθςθ και εφαρμογι των ιςχυουςϊν διατάξεων Νόμου ι Αςτυνομικϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ Αρχισ. Σε
περίπτωςθ ατυχιματοσ που κα προξενθκεί με οποιοδιποτε τρόπο κατά τθν λειτουργία των
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εγκαταςτάςεων και κα οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ του ίδιου είτε του προςωπικοφ του είτε
οποιουδιποτε τρίτου, ευκφνεται απόλυτα και αποκλειςτικά, και υποχρεϊνει να αποηθμιϊςει τον ι τουσ
πακόντεσ για κάκε βλάβθ που κα προξενθκεί από το ατφχθμα.
θ) τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια των ειδϊν μζςα, τα υλικά και τα μθχανιματα για τθν μεταφορά
τουσ ςτον Διμο, κακϊσ και το απαιτοφμενο προςωπικό για τθν φόρτωςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ των
παραπάνω ειδϊν, βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι.
κ) εγγυάται ότι τα ανωτζρω είδθ κα ανταποκρίνονται προσ τουσ όρουσ των προδιαγραφϊν, των
χαρακτθριςτικϊν και ςχεδίων τθσ προςφοράσ τθσ, ότι κα είναι απαλλαγμζνα από οποιοδιποτε κρυμμζνο
ελάττωμα.
ι) κα τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία του Διμου προσ τισ εντολζσ και οδθγίεσ του οποίου οφείλει απόλυτθ
ςυμμόρφωςθ κακϊσ και να ευρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι για να πιςτοποιείται και θ εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ.
ια) το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αμείβεται και
αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τθν ανάδοχο.
ιβ) το προςωπικό του αναδόχου κα αντικακίςταται ζφ' όςον το απαιτιςει ο Διμοσ, ςε περίπτωςθ που κα
κρικεί ακατάλλθλο για τθν ομαλι διεκπεραίωςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου.
ιγ) όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ,
λαμβάνοντασ όλα τα απαραίτθτα μζςα αςφάλειασ τρίτων και του προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ
χριςθσ κατάλλθλων μζςων ατομικισ προςταςίασ (για τθν αςφάλεια και υγιεινι τθσ εργαςίασ του
προςωπικοφ), και αφοφ ζχουν λθφκεί υπόψθ οι όποιεσ τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότθτεσ υπάρχουν.
ιδ) ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ι κακϋ οποιοδιποτε τρόπο αδυναμίασ εκτζλεςθσ
τθσ προμικειασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ του με άλλο ζτςι ϊςτε να
ολοκλθρωκεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα παραδόςεων χωρίσ διακοπι.
ιε) κάκε βλάβθ προσ τρίτο οφειλόμενθ ςε κακι ποιότθτα, χειριςμό θ αμζλεια από το προςωπικό ι τα μζςα
που χρθςιμοποιεί βαραίνει αποκλειςτικά και απεριόριςτα αυτι και πρζπει να επανορκϊνεται από τον ίδιο
άμεςα από τθν γνϊςθ του ςυμβάντοσ κακϋ οιονδιποτε τρόπο.
ιςτ) υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται (και τοφτο κα αποδεικνφεται) με τισ ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ και
Υγειονομικζσ διατάξεισ περί κακαριότθτοσ και μεταφοράσ απορριμμάτων κακϊσ επίςθσ και με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και κανόνεσ τιρθςθσ των περιβαλλοντικϊν όρων τθσ εκτελοφμενθσ εργαςίασ
(Διαχείριςθ ςτερεϊν Αποβλιτων – Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ) .
ιη) κα είναι αςφαλιςμζνοσ προσ τρίτουσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και κα καλφπτεται για τθν
αςτικι ευκφνθ για ηθμιζσ που τυχόν προκαλζςει κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που αφοροφν το αντικείμενο
τθσ ςφμβαςθσ.
ιθ) Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ κυκλοφορία των οχθμάτων του, κα είναι ςφμφωνθ με τον κϊδικα οδικισ
κυκλοφορίασ (αςφάλιςθ, τζλθ κυκλοφορίασ, κτεο, ταχογράφοσ κ.λπ.).
Άρκρο 8
Κιρυξθ Οικονομικοφ Φορζα Εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
εφόςον δε φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτθ διακιρυξθ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δε φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
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τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: α) ολικι κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί, εγκαταςτακεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε
εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ,
εγκατάςταςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου,
κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται,
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.

Άρκρο 9
Υπεργολαβία
1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.

Άρκρο 10
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ κατά τθ Διάρκειά τθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.

Άρκρο 11
Δικαίωμα Μονομεροφσ Λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ
Ο Διμοσ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτο άρκρο ........ τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

Άρκρο 12
Επίλυςθ Διαφορϊν – Εφαρμοςτζο Δίκαιο
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1.Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ ...............
διακιρυξθσ του Διμου Ανωγείων και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
2. Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ο Διμοσ και ο
ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ
πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.
3.Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
τθσ διακιρυξθσ και τθσ τεχνικισ προςφοράσ του αναδόχου, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
Δθμοτικό Συμβοφλιο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

Άρκρο 13
Ραραλαβι και Εγκατάςταςθ Υλικϊν - Χρόνοσ και Τρόποσ Ραραλαβισ και Εγκατάςταςθσ Υλικϊν
1. H παραλαβι και εγκατάςταςθ των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν
παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω
νόμου. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
2. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν και τθσ εγκατάςταςθσ αυτϊν γίνεται μπορεί να γίνει είτε
μακροςκοπικά, είτε ζπειτα από κατάλλθλθ μθχανικι, πρακτικι, χθμικι ι άλλθ δοκιμαςία.
3. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
4. Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
5. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ
αναδόχουσ.
6. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

Άρκρο 14
Απόρριψθ Συμβατικϊν Υλικϊν – Αντικατάςταςθ
1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται θ αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
4. Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ πιο πάνω προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, εντόσ τθσ υπό τθσ
ίδιασ οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Εργοδότθσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ αυτϊν, ςε βάροσ και
για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο με τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντά του τρόπο.
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Άρκρο 15
Εγγυθμζνθ Λειτουργία Ρρομικειασ
1. Μετά τθν προμικεια, μεταφορά και εκπαίδευςθ ο εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί πλιρωσ τοποκετθμζνοσ
και ζτοιμοσ για λειτουργία. Στθν Υπθρεςία κα παραδοκοφν οι απαιτοφμενεσ πιςτοποιιςεισ, τα βιβλία
ςυντθριςεων και το εγχειρίδιο περιοδικισ ςυντιρθςθσ, κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον ζγγραφο ι άλλο
πιςτοποιθτικό απαιτείται από τθ νομοκεςία.
2. Ο ανάδοχοσ με το τζλοσ των εργαςιϊν κα παρζχει γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ
για τουλάχιςτον για δφο (2) ζτθ από τθν παραλαβι του, καλφπτοντασ εργαςία και ανταλλακτικά, εκτόσ
από αναλϊςιμα ανταλλακτικά και τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ τουσ. Δθλαδι καλφπτει κάκε βλάβθ ι φκορά
που δεν προζρχεται από λάκοσ χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ. Στο διάςτθμα
τθσ εγγφθςθσ, οι βλάβεσ κα αποκακίςτανται με ευκφνθ και μζριμνα του προμθκευτι και εφόςον είναι
εφικτό, ςτον τόπο εργαςίασ του οχιματοσ, ενϊ θ μετάβαςθ του ςυνεργείου κα γίνεται ςε εφλογο χρονικό
διάςτθμα (εντόσ μίασ εβδομάδασ από τθν θμερομθνία του αιτιματοσ).Το κόςτοσ επιςκευισ ι πλιρουσ
αντικατάςταςθσ, ανάλογα με τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ, για προβλιματα που οφείλονται ςε
καταςκευαςτικό λάκοσ βαρφνουν τον προμθκευτι και μετά τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ.
3. Ο προςφζρον κα εγγυάται τθν παροχι ανταλλακτικϊν προσ τθν υπθρεςία για τα επόμενα δζκα
τουλάχιςτον χρόνια από τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ και εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ (εντόσ
δεκαπενκθμζρου από τθν θμερομθνία του αιτιματοσ).Επιπλζον:


Στθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ
τθσ υπθρεςίασ για τθν αντικατάςταςθ ι επιςκευι εξαρτθμάτων, για κάκε βλάβθ ι φκορά που
δεν προζρχεται από λάκοσ χειριςμό του προςωπικοφ ι από αντικανονικι ςυντιρθςθ.



Σε περίπτωςθ ολικισ μθ επιςκευάςιμθσ βλάβθσ μθ προερχόμενθσ από κακι χριςθ ι λόγω
ατυχιματοσ, ο εξοπλιςμόσ να αντικακίςταται εξ’ ολοκλιρου από τθν προμθκεφτρια εταιρεία.



Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν υποςτιριξθ του εξοπλιςμοφ ςε ανταλλακτικά και οργανωμζνο
ςζρβισ, τουλάχιςτον για μία δεκαετία από τθν παράδοςι του. Οι αιτιςεισ ςτον προμθκευτι για
ανταλλακτικά πρζπει να ικανοποιοφνται άμεςα.

4. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγυθμζνθ αυτι περίοδοσ
λειτουργίασ ςυνοδεφεται από τθν ζκδοςθ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ δφο ετϊν ςε
ποςοςτό 5% από το προςφερόμενο ποςό του μειοδότθ προ ΦΡΑ, δθλαδι ποςό .............. ευρϊ.

Άρκρο 16
Λφςθ τθσ Σφμβαςθσ
Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ, θ ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο τθσ θμερομθνίασ
διάρκειάσ τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ.
Άρκρο 17
Λοιποί Προι
1. θτά ςυμφωνείται ότι δεν είναι δυνατι θ μονομερισ μεταβολι των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Κάκε τροποποίθςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ αυτισ κα αποδεικνφεται αποκλειςτικά και μόνο με
ζγγραφα και κατόπιν ςυμφωνίασ των δφο μερϊν.
2. Θ παροφςα ςφμβαςθ είναι δεςμευτικι και για τα δφο (2) ςυμβαλλόμενα μζρθ και κα εκτελεςτεί με
βάςθ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και με τιρθςθ των αρχϊν τθσ καλισ πίςτεωσ και των
ςυναλλακτικϊν θκϊν.
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3. Για κζματα που δε ρυκμίηονται ειδικά με τθν παροφςα ςφμβαςθ και ςυμπλθρωματικά με τθν
διακιρυξθ, ιςχφ κα ζχουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, που ρυκμίηουν τισ Συμβάςεισ
Υπθρεςιϊν (Άρκρα 681 επ. Α.Κ.), κακϊσ και αυτζσ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α’).
4. Οι δφο ςυμβαλλόμενοι δθλϊνουν ότι κατά τθ διάρκεια αςυμφωνιϊν ι διαφωνιϊν πρζπει θ φιλικι
ςυμφωνία να ζχει πάντα τθν τελικι υπεροχι. Σε περίπτωςθ ανακφψεωσ τυχόν διαφωνιϊν ι προβλθμάτων
από τθν παροφςα ςφμβαςθ αρμόδια για τθν επίλυςι τουσ είναι τα δικαςτιρια Ακθνϊν.
5. Τθν ευκφνθ για τθ παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχει θ οικεία Επιτροπι του Διμου Ανωγείων.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τζςςερα αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ
ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

i

ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΩΚΑΤΘΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΘΣ

...........................

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

ii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
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iii

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
iv

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

v

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vi

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
vii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
ix

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

x

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xi

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xiv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xv

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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xix

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxi

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Ρρβλ άρκρο 48.

xxx

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxi

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxiii

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Ρ.χ. αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων.

xxxvi

Ρ.χ. αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων.

xxxvii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
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xxxix

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xl

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xli

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xlii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliii

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xliv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlvii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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