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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 11 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:293400/1709
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα
Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1196/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:293379/18700/05-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1196/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν
ανάδειξθ αναδόχου για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν για τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Ενεργειακισ
Απόδοςθσ και του Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ για τθν Π.Δ.Ε. προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ
μζχρι του ποςοφ των 30.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. Β)
Συγκρότθςθ των Επιτροπϊν 1) αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν και 2) αξιολόγθςθσ
ενςτάςεων, του ανωτζρω διαγωνιςμοφ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 09θ Νοεμβρίου, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 294113/1721/05-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1. Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
2. Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
3. Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
4. Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
5. Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
6. Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
7. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
8. Λφτρασ Ιωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
9. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1196/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 29ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α)
Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν για τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Ενεργειακισ Απόδοςθσ και του Συςτιματοσ
Ενεργειακισ Διαχείριςθσ για τθν Π.Δ.Ε. προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 30.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. Β) Συγκρότθςθ των Επιτροπϊν 1)
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν

και 2) αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, του ανωτζρω

διαγωνιςμοφ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:293379/18700/05-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη :
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και
ςυγκροτήθηκαν οι Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’ όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
2. Σο υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με
το οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι η ενςωμάτωςη ςτην ελληνική ζννομη τάξη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ
του υμβουλίου τησ 8ησ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτήςεισ για τα δημοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν −
μελϊν τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (EE L 306/41), καθϊσ και η ςυςτηματική ζνταξη ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςη, η επικαιροποίηςη των ιςχυουςϊν αρχϊν δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δημόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφθμιςη του θεςμικοφ πλαιςίου τησ Σοπικήσ
Αυτοδιοίκηςησ - Εμβάθυνςη τησ Δημοκρατίασ - Ενίςχυςη τησ υμμετοχήσ - Βελτίωςη τησ οικονομικήσ και
αναπτυξιακήσ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ - Ρυθμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του
πλαιςίου οργάνωςησ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυθμίςεισ για την αποτελεςματικότερη, ταχφτερη και ενιαία
άςκηςη των αρμοδιοτήτων ςχετικά με την απονομή ιθαγζνειασ και την πολιτογράφηςη - Λοιπζσ διατάξεισ
αρμοδιότητασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.»
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και
την αποτροπή καταςτρατηγήςεων, κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιήθηκε
με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
8. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την
ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
9. Σην υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαςη Τπ. Οικονομίασ, με την οποία αναπροςαρμόςτηκε το
χρηματικό ποςό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την ςφναψη ςφμβαςησ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια
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(2.500) ευρϊ.
10. Σην υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
11. Σην υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
12. Σην υπϋαριθμ.249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372-Β/5.10.2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ, περί μεταβίβαςησ άςκηςησ αρμοδιοτήτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ .
13. Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου
Δυτικήσ Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ
Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο
175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
14. Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ»
15. Tισ διατάξεισ τησ παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ των Δήμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτηςε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ
περιφερειϊν».
16. Σην υπ’ αριθ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ Ψ327Λ6-ΨΣΝ) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου με την
οποία εγκρίνει τον προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ απόφαςη αφοφ
ελζγχθηκε ωσ προσ την νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 277812/31-12-2019 απόφαςη του
ςυντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου.
17. Σην υπ’ αριθ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ 9ΓΣΤ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη του Ετήςιου Προγράμματοσ Προμηθειϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ 2020»
όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει με την υπϋαριθμ.169/2020 (ΑΔΑ623Η7Λ6-1ΝΝ) απόφαςη του ιδίου οργάνου.
18. Σην υπϋαριθμ. 766/2020 (ΑΔΑ 9ΕΛΚ7Λ6-265) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Π.Δ.Ε.
με θζμα «Ζγκριςη εξειδίκευςησ πιςτϊςεων ςυνολικοφ ποςοφ 30.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για
την εκπόνηςη του χεδίου Ενεργειακήσ Απόδοςησ και του υςτήματοσ Ενεργειακήσ Διαχείριςησ για την Π.Δ.Ε.»
19. Σο υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.190175/180/28-09-2020 ζγγραφο τησ Γενικήσ Δ/νςησ Ανάπτυξησ- Δ/νςη Βιομηχανίασ,
Ενζργειασ και Φυςικϊν πόρων με το οποίο μασ διαβιβάςτηκαν α) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την «διενζργεια
δαπάνησ για τη ςφναψη ςφμβαςησ υπηρεςιϊν για την υπηρεςιϊν για την εκπόνηςη του χεδίου Ενεργειακήσ
Απόδοςησ και του υςτήματοσ Ενεργειακήσ Διαχείριςησ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 30.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ» και β) η υπ’αριθμ. 766/2020 (ΑΔΑ 9ΕΛΚ7Λ6-265) απόφαςη τησ Οικονομικήσ
Επιτροπήσ τησ Π.Δ.Ε
20. Σισ υπϋαριθμ. 2214, 2215 και 2216/2020 αποφάςεισ ανάληψησ υποχρζωςησ ςε βάροσ των Κ.Α.Ε.
01.072.0899.01.1231, 02.073.0899.01.1231 και 03.072.0899.01.0011.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για την :
1. «Ζγκριςη διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και κατάρτιςησ των όρων διακήρυξησ για την «ανάδειξη
αναδόχου για τη ςφναψη ςφμβαςησ υπηρεςιϊν για την εκπόνηςη του χεδίου Ενεργειακήσ Απόδοςησ και του
υςτήματοσ Ενεργειακήσ Διαχείριςησ για την Π.Δ.Ε. προχπολογιςθείςασ δαπάνησ μζχρι του ποςοφ των
30.000,00 ευρϊ (€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ» και την ζγκριςη των
επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ, ήτοι:
 Ση διακήρυξη του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτήματα τησ.
 Σην περίληψη διακήρυξησ για τη δημοςίευςη ςτον Ελληνικό τφπο.
2. Ση ςφςταςη των επιτροπϊν α) Επιτροπή αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν β) Επιτροπή
αξιολόγηςησ ενςτάςεων , κατόπιν κλήρωςησ μεταξφ των υπαλλήλων οι οποίοι διαθζτουν τα τυπικά προςόντα,
ςφμφωνα με τισ ςυνημμζνεσ καταςτάςεισ και με βάςη τα ιςχφοντα ςτο άρθρο 26 του Ν.4024/2011.
Θ δαπάνη θα βαρφνει τον προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και ςυγκεκριμζνα τουσ
ΚΑΕ 01.072.0899.01.1231, 02.073.0899.01.1231 και 03.072.0899.01.0011. Για το ςκοπό αυτό ζχουν εκδοθεί οι
υπ’αριθμ. 2214, 2215 και 2216/2020 αποφάςεισ ανάληψησ υποχρζωςησ .
Θ διακήρυξη και η περίληψη αυτήσ ζχουν ωσ εξήσ:
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΓΗΜ/ΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
Ραρ.Γ/λζε

: Ξαλεπηζηεκίνπ 254, Θηίξην Β΄
Ξάηξα Ρ.Θ. 26443
Ξιεξνθνξίεο : Δ. Αδακνπνχινπ
Ρειέθσλν
: 2613 613409
Fax
: 2613613333
e-mail
: e.adamopoulou@pde.gov.gr

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο ππεξεζηώλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ
Δλεξγεηαθήο

Απόδνζεο

θαη

ηνπ

πζηήκαηνο

Δλεξγεηαθήο

Γηαρείξηζεο

γηα

ηελ

Π.Γ.Δ.

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 30.000,00 επξώ (€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο απόςεσο πξνζθνξά
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο

Δπσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ 254

Ξφιε

Ξάηξα

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο

26443

Σψξα

ΔΙΙΑΓΑ

Ρειέθσλν

2613-613409

Φαμ

2613-613333

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν

e.adamopoulou@pde.gov.gr

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο



Δ. Αδακνπνχινπ(επί ησλ φξσλ
δηαθήξπμεο), ηει. 2613-613409



Κ.Καθξή (επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ)
ηει. 2613-613263
e-mail: m.makri@pde.gov.gr

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

www.pde.gov.gr

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
Έρνληαο ππφςε:

ηεο

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
1.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ.87 Α’/7.6.2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη
ζπγθξνηήζεθαλ Ξεξηθέξεηεο σο ΛΞΓΓ - ΝΡΑ Β’, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

2.

Ρν ππ’αξηζκ. ΦΔΘ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Νξγαληζκνχ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».

3.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ

πξνζαξκφζηεθε ε Διιεληθή Λνκνζεζία ζηηο δηαηάμεηο ησλ Νδεγηψλ 2014/24/ΔΔ θαη

2014/25/ΔΔ) θαη ζχκθσλα κε ην πξψην άξζξν ηνπ ν αλσηέξσ λφκνο ζεζπίδεη θαλφλεο α) γηα ηηο
δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ κειεηψλ πνπ
ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ βηβιίνπ Η (άξζξα 2 έσο 221), β) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ
θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ κειεηψλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
βηβιίνπ ΗΗ (άξζξα 2 θαη 222 έσο 338), γ) γηα ηε δηαθπβέξλεζε, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ην
Βηβιίν ΗΗΗ (άξζξα 339έσο 344), απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο θαη δ) γηα ηελ
έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηελ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ βηβιίνπ ΗV
(άξζξα 345 έσο 374), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Λ. 4555/2018 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»] - Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑ - Οπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε
θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Ινηπέο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
5.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «Πθνπφο» ηνπ Λ.4270/2014 (ΦΔΘ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Λνεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα
δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε
ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.

6.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3310/2005 (Φ.Δ.Θ. 30/Α΄/14-02-2005) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3414/2005 (Φ.Δ.Θ. 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.

7.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Θ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο

8.

Ρελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε π. Νηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Λ.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα
(2.500) επξψ.

9.

Ρν Λ.3548/07 (ΦΔΘ. 68/η.Α/20-3-2007) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
10. Ρν Ξ.Γ. 80/2016 (ΦΔΘ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’

αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Ι.Θ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
11. Ρελ ππ αξηζκ 313/2019 απφθαζε ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Ξαηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ

απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Κάηνπ 2019 θαη 2αο Ηνπλίνπ 2019 θαη ην απφ
29/08/2019 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
12. Ρελ ππ’ αξηζκ. 258207/3469/3-9-2019 (Φ.Δ.Θ. 706/η..Ν.Γ.Γ./9.9.2019) απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε

Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Νξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ Γπηηθήο Διιάδαο»
13. Ρελ ππ. αξηζ. 143/2019 (10ε Ππλεδξίαζε ζηηο 1.9.2019) απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ

Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία «εμειέγεζαλ ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πεξίνδν 1/9/2019 έσο 7/11/2021
(άξζξν 175 παξ.1, 2 θαη 3 ηνπ Λ.3852/2010)».
14. Ρελ ππ. αξηζκ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΓΑ: 6ΙΥΓ7Ι6-ΓΓΠ) απφθαζε

ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο

Διιάδαο κε ζέκα «Νξηζκφο Ξξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο»
15. Tηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 «Αξκνδηφηεηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ & ησλ

Ξεξηθεξεηψλ» ηνπ Λ.4623/2019 (ΦΔΘ.134Α’/9.8.2019) «Οπζκίζεηο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ…», πνπ
αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 176 ηνπ Λ.3852/2010 «Πρέδην Θαιιηθξάηεο» «αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο πεξηθεξεηψλ».
16. Ρελ ππ΄αξηζκ.249252/4252/29-09-2020 (ΦΔΘ ηΒ 4372/05.10.2020) απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο

Διιάδαο πεξί «Κεηαβίβαζεο άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο
Ξεξηθεξεηαθνχο Ππκβνχινπο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
17. Ρελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε π. Νηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Λ.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα
(2.500) επξψ.
18. Ρελ ππ’ αξηζ. 182/2019 απφθαζε ηνπ

Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ηελ νπνία

εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2020. Ζ απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε
σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 277812/31-12-2019 απφθαζε ηνπ
ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ
19. Ρελ ππ’ αξηζ. 180/26-11-2019 (ΑΓΑ 9ΓΡ7Ι6-ΙΑ2) απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Γπηηθήο

Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
2020»
20. Ρελ ππ’ αξηζ. 169/01-10-2020 (ΑΓΑ 623Ε7Ι6-1ΛΛ) απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Γπηηθήο

Διιάδαο κε ζέκα «Ππκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2019 απφθαζεο Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά
ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο

κε

πξνκεζεηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2020» θαη

εηδηθφηεξα ηελ πεξίπησζε Δ.
21. Ρελ ππ.αξηζκ 766/2020 (ΑΓΑ 9ΔΛΚ7Λ6-265) απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο

κε

ζέκα

«Έγθξηζε

εμεηδίθεπζεο

πηζηψζεσλ

ζπλνιηθνχ

πνζνχ

30.000,00€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Πρεδίνπ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη ηνπ Ππζηήκαηνο
Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Ξ.Γ.Δ.»

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
22. Ρν ππ΄αξηζκ. 116728/115/20.05.2020 Αίηεκα βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο ( ΑΓΑΚ 20REQ007559068)
23. Ρελ ππ΄αξηζκ.121125/8161/19-06-2020 Βεβαίσζε Γέζκεπζεο Ξίζησζεο
24. Ρελ ππ.αξηζκ 766/2020 (ΑΓΑ 9ΔΛΚ7Λ6-265) απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο

κε

ζέκα

«Έγθξηζε

εμεηδίθεπζεο

πηζηψζεσλ

ζπλνιηθνχ

πνζνχ

30.000,00€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Πρεδίνπ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη ηνπ Ππζηήκαηνο
Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Ξ.Γ.Δ.»
25. Ζ

δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ

Διιάδαο έηνπο 2020

πξνυπνινγηζκφ

θαη ζπγθεθξηκέλα

ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο

ηνπο

ΘΑΔ 01.072.0899.01.1231, 02.073.0899.01.1231 θαη

03.072.0899.01.0011. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί νη ππ’αξηζκ. 2214,2215 θαη 2216

απφθαζεο

αλάιεςεο ππνρξέσζεο .
26. Ρελ ππ.αξηζκ …………./2020 (ΑΓΑ ……………………….) απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο

Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα : Έγθξηζε δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη θαηάξηηζεο ησλ
φξσλ δηαθήξπμεο γηα …………………………………….. πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ

30.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο………………………………., κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ………………………………………………….
2) Ρε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ α) Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ

β) Δπηηξνπή

αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ
27. Ρηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή Δγθχθιηνο θ.ιπ.), πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη εάλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο δεκνπξάηεζεο.

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
πλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο ππεξεζηώλ γηα ηελ
εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θαη ηνπ πζηήκαηνο Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο γηα
ηελ

Π.Γ.Δ.

πξνϋπνινγηζζείζαο

δαπάλεο

κέρξη

ηνπ

πνζνύ

ησλ

30.000,00

επξώ

(€)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο
απόςεσο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο


Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β.



Κξηηήξην θ α η αθύ ξ σ ζ εο είλαη : ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο



Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί (απνζθξάγηζε) ζηηο ………………/2020, εκέξα …………………………………..θαη
ψξα ….:…. π.κ. ζηελ έδξα ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, Ξαλεπηζηεκίνπ 254 (Β΄ Θηήξην) ζηελ
Ξάηξα, ζηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1


Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: έσο θαη

…./…./2020

εκέξα

………………………………… θαη ώξα ……:…… κ.κ.


Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.



Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζην ηκήκα Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ

– Ιζόγεην

Παλεπηζηεκίνπ 254 (Β΄ Κηήξην )


Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ζα πξέπεη καδί κε ηελ
πξνζθνξά λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο κε βεβαησκέλε ηελ γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο
ηεο.



Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή Δπηηξνπή , πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξ.Γ.Δ.



Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα ζηε έδξα ηεο ΠΓΔ



Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη

ηνλ αλάδνρν. Πε πεξίπησζε άγνλνπ

δηαγσληζκνχ ηα έμνδα βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.


Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο www.pde.gov.gr θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Κεληξηθνύ
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).



Ζ

δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ

ζπγθεθξηκέλα

ηνπο

πξνυπνινγηζκφ

ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2020

θαη

ΘΑΔ 01.072.0899.01.1231, 02.073.0899.01.1231, 03.072.0899.01.0011. Γηα ην

ζθνπφ απηφ έρνπλ εθδνζεί νη ππ’αξηζκ. 2214,2215 θαη 2216/2020 απνθάζεοη αλάιεςεο ππνρξέσζεο .


Ν αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο εάλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν εθιείςεη νιηθψο ή κεξηθψο ε αλάγθε πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο, νπφηε ζηελ πεξίπησζε
απηή ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.



Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε:



ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.



ην Λ. 4412/2016

Ρα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη ηα εμήο:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (ΣΔΤΓ)
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

απνηεινχλ

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΑΡΘΡΟ 1-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο ππεξεζηώλ γηα ηελ
εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θαη ηνπ πζηήκαηνο Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο γηα
ηελ

Π.Γ.Δ.

πξνϋπνινγηζζείζαο

δαπάλεο

κέρξη

ηνπ

πνζνύ

ησλ

30.000,00

επξώ

(€)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο
απόςεσο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο

Ζ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ:

CPV 71314200-4 θαη 71314300-5

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 30.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 24.193,55 € θαη ΦΞΑ : 5.806,45 €).
Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ, ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα νθηψ κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
Κξηηήξην θ αη αθ ύξ σ ζ ε ο είλαη : ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο πξνζθνξά βάζεη ηεο
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο

ΑΡΘΡΟ2- ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ-ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ην Ρεχρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : www.pde.gov.gr ζηελ δηαδξνκή : ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ► ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ
Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηοζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ -Γ/λζε
Νηθνλνκηθνχ - Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ,

ην αξγφηεξν ηέζζεξεηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ εθφζνλ νη δηεπθξηλίζεηο έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα.
ΑΡΘΡΟ 3- ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1) Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ, επί
απνδείμεη, πξνζθνξά εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο.
2) Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ζηελ πεξεζία καο (Γηεύζπλζε
Οηθνλνκηθνύ - Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ, Σκήκα Πξνκεζεηώλ : Παλεπηζηεκίνπ 254 -Β΄ Κηήξην, Σ.Κ
264 43,Πάηξα) κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε (απφ ην Ρκήκα
Γξακκαηεηαθήο πνζηήξημεο), κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
παξαπάλσ

Γ/λζε

κέρξη

ηελ

θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία

ππνβνιήο

ησλ

πξνζθνξώλ,

………………/………./2020, εκέξα ………………………..θαη κέρξη ….:….. …κ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα
νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη υπόψθ.
3) Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν πξν
ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ
απνζθξάγηζε.
4) Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ
αληηζηνίρσο.
5) Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε
λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
6) Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ
φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο
θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.

ΑΡΘΡΟ4- ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο Ζ Α.Α. κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε.
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.

ΑΡΘΡΟ 5-ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
-

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα

δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

-

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν

απνξξίπηεηαη.

-

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

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016, θαη' αλψηαην φξην
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.

-

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

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.

-

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη.

ΑΡΘΡΟ 6-ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε
έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
1.Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο
αθόινπζνπο ιόγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
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γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο
Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό.


Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)
θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE) , ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά
ζηνπο δηαρεηξηζηέο.



Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.



Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.



Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ
αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε
ακεηάθιεηε απόθαζε.
2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
α) όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηοππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία θαη
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β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα
ηελ θαηαβνιή ηνπο.
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά
φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή
«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ)
δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.
Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2,
ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη
ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
3.Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο :
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζεή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζεαπφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ,
γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε)

ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ
γεγνλόηνο.



Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο



Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1, 2 γ) θαη 3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο
απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.


Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.

4.Οηθνλνκηθόο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ άξζξνπ
74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 7-ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
1. Καηαιιειόιεηα

άζθεζεο

επαγγεικαηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο.Νη

νηθνλνκηθνί

θνξείο

πνπ

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή
βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε
θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε
ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο
ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
απαηηείηαη

λα

είλαη

εγγεγξακκέλνη

ζε

αληίζηνηρα

επαγγεικαηηθά

ή

εκπνξηθά

κεηξψα.

Νη

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην . Δθφζνλ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε έγγξαθεο,
απηφ δειψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Υο εθ ηνχηνπ ζην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ελψζεηο απηψλ, πνπ αζθνχλ
λφκηκα ηελ εκπνξία ή δηαθίλεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη
ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξ. 19 ηνπ
Λ. 4412/2016 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξ. 73-75 ηνπ Λφκνπ απηνχ.
2. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα. Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο
ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ην Ξαξάξηεκα Β.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
ΑΡΘΡΟ 8- ΥΡΟΝΟ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Νη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκό αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ .
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη

απφ επίζεκε κεηάθξαζε

ζηελ ειιεληθή

γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Αλαιπηηθφηεξα ζηνλ θάθειν ζα πεξηέρεηαη έλαο ππν-θάθεινο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έλαο ππν-θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη έλαο ππν-θάθεινο
ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.
Ο Φάθεινο κε ηελ πξνζθνξά απνζηέιιεηαη :



ΠΡΟ: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ-ΓΖΚ/ΘΝ ΔΙΔΓΣΝ, ΡΚΖΚΑ
ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ 254, Ρ.Θ.26443

Πξνζθνξά γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο ππεξεζηώλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ
Δλεξγεηαθήο

Απόδνζεο

θαη

ηνπ

πζηήκαηνο

Δλεξγεηαθήο

Γηαρείξηζεο

γηα

ηελ

Π.Γ.Δ.

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 30.000,00 επξώ (€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο απόςεσο πξνζθνξά
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο

ΑΠΟ: (…………………..…..ΠΛΗΡΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΣΟΛΔΑ……………..…..….)


ΞΟΝΠΝΣΖ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Ραρπδξνκηθή πεξεζία & ην Ξξσηφθνιιν.

Ζ πξνζθνξά, ππνβάιιεηαη ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ- Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ - Σκήκα Πξνκεζεηώλ
ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, Ξαλεπηζηεκίνπ 254 ,Β΄ Θηήξην-Ξάηξα , ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
9:00 - 14:00 θαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ, δειαδή κέρξη ηηο
………..……./…/2020

,

εκέξα………………………………..θαη

ώξα

..:…

….κ.

αθνχ

πξψηα

πξσηνθνιιεζεί ζηελ Γξακκαηεία ηεο παξαπάλσ Γηεχζπλζεο (Γ.Ν.). Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απφ
ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ή απφ ζρεηηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ (απφθαζε Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ή
εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο).
Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα απνζηαιεί ζηελ πεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη ζα απεπζχλεηαη ζηελ παξαπάλσ
δηεχζπλζε, θαη κε ηηο ίδηεο θαηά ηα παξαπάλσ ελδείμεηο θαη κε ηελ επηπιένλ έλδεημε «λα πξσηνθνιιεζεί».
Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ έηζη,

ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν αλ θηάζνπλ ζηνλ ηφπν δηελέξγεηαο ηνπ

δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Γελ ζα ιεθζνχλ
ππφςε πξνζθνξέο πνπ, είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, είηε
απνζηάιζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ πεξεζία έγθαηξα. Ξξνζθνξέο, πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ
παξέιεπζε ησλ αλσηέξσ ρξνληθψλ νξίσλ, ζεσξνχληαη σο αληηπξνζθνξέο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξόηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο
Δπηηξνπήο εμνκνηώλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππόςε.
ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
α) Ζ ιέμε "ΞΟΝΠΦΝΟΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα
β) Ν πιήξεο ηίηινο ηεο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ
γ) Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο
δ) Ζ πξνκήζεηα γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά
ε) Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ) ηνπ
δηαγσληζκνχ
ζη) Ρα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα

Πεξηερόκελα θαθέινπ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο –ηερληθήο πξνζθνξάο
Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ηξεηο επηκέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο,
δειαδή:
Α)Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο» ζθξαγηζκέλν, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πηνλ θάθειν ζα ππάξρεη ε έλδεημε "Φάθεινο
Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο" θαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο .
Β)Φάθειν «Σερληθήο Πξνζθνξάο» ν νπνίνο πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη πεξηγξάθνληαη
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο , φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο, κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε
γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο, ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν
πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεοεκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα», ζε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νηζπλδηαγσληδφκελνη.
Αθνξά ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο,
ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο

λφκνπ

ή

δηνηθεηηθέο

πξάμεηο

πνπ

επηβάιινπλ

ηελ

εκπηζηεπηηθφηεηα

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο

πιεξνθνξίαο.εκεηώλεηαη όηη δελ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε ηνπ ζπλόινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο
(θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά») σο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηεο.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
Γ) Φάθειν «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ,
ηνπνζεηνχληαηεπί πνηλή απνξξίςεσο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ
έλδεημε :«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ».


Νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην ππόδεηγκα Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ). Ζ ζπλνιηθή ηηκή δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.

Αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηερληθήο πξνζθνξάο, ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απνηειεί ιφγν
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
Νη θάθεινη Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ
πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ
έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Δάλ δελ πξνθχπηεη κε
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.
Ξξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε, ή ζα ζπλδπάδνληαη
κε πξνυπνζέζεηο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Πε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο
πξνζθέξνληεο, φπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο
απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 9- ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο
1. Ρν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ
πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο ,εθφζνλ ην επηζπκνχλ,
νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ
απφ απηνχο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ
Λ.4412/16. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα.
2. Ρα επηκέξνπο ζηάδηα ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, έρνπλ σο εμήο:
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ,
θαζώο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην
φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν.
Ρν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά
θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Νη
θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην
ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία.
β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ
γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο.
Σα αλσηέξσ ππό ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία.
γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ
πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ζπληάζζεη
πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ
κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο

(ζρ.άξζξν 90

ηνπ Λ.4412/16)
3.Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε κία απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 γηα ζπκβάζεηο κε
εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (πξν ΦΞΑ)
4. Πε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο πνπ ζέηεη ην αξκφδην φξγαλν επί ησλ
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν
ζα απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο.
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Ζ

απνζθξάγηζε

ησλ

πξνζθνξψλ

……………../…………../2020

ζα

γίλεη

απφ

ηελ

Δπηηξνπή

Γηελέξγεηαο

Γηαγσληζκνχ

ζηηο

εκέξα………………………………… θαη ώξα …:… ….κ. ζηελ Γ/λζε

Νηθνλνκηθνχ, ηκήκα Ξξνκεζεηψλ, ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, δεκφζηα, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ
(εθφζνλ ην επηζπκνχλ) πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ΗΜΔΙΧΗ (Πχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 “Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο
θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά
ηνπο”)
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ζπκπιεξώζνπλ ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην
πεξηερόκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ:
α)Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.)
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 6 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζεο,
πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ
ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-112016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα Δ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.1599/1986.
Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο
Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15/25.11.2016 (ΑΓΑ: ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ) θαη ηεο Θαηεπζπληήξηαο
Νδεγίαο 23/13.2.2018 (ΑΓΑ Τ3ΖΗΝΜΡΒ-Θ3Δ). Ρν ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ
ηχπνπ XML θαη PDF, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ξ.Γ.Δ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο.
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ
ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ
ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη
κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 6 (παξαγξ.1) ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ
είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
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.

β)H τεχνική προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ”του Παραρτήματοσ

Β

τθσ

Διακιρυξθσ, οι προςφζροντεσ κα πρζπει να ςυμπληρϊςουν , να υπογράψουν και να υποβάλουν
Τπεφθυνη δήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτην οποία να
αναγράφονται τα ςτοιχεία τησ Προκήρυξησ και να δηλϊνεται ότι :
- Πτι αποδζχονται και πλθροφν τα οριηόμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Β τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
•

Δάλ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78

ηνπ Λ. 4412/2016, ην Ρ.Δ..Γ. πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο απηνχο.
•

Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ

άιισλ νληνηήησλ, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε αλαζέηνπζα αξρή λα ιακβάλεη ηφζν ην δηθφ ηνπ Ρ.Δ..Γ. φζν θαη
ρσξηζηφ Ρ.Δ..Γ. φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο
ζηεξίδεηαη.
•

Όηαλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ, φκηινη ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα δίδεηαη γηα

θαζέλα νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ρσξηζηφ

Ρ.Δ..Γ.

ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V ηνπ Ρ.Δ..Γ.
•

Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπ Ρ.Δ..Γ. παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα Δ ηεο παξνχζαο

Γηαθήξπμεο, ελψ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν ηχπνπ word, XML θαη PDF) ην Ρ.Δ..Γ.

βξίζθεηαη ζηελ

ηζηνζειίδα ηεο Ξεξηθέξεηαο.
•

Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο.
•

Νη πεχζπλεο Γειψζεηο πνπ δεηνχληαη ππνγξάθνληαη κεηά ηελ έλαξμε ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο

δηαθήξπμεο

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ.

ΑΡΘΡΟ 11 –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ


Νη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξώζνπλ ην ππόδεηγκα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο παξνύζαο.



Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Ξ/ 2020 ηεο Ξ.Γ.Δ



Πηελ πξνζθνξά, ζα αλαθέξεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ε ηηκή ζε επξώ .



Δπί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη ρσξίο ΦΞΑ, ζα γίλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο,



Ξξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.



Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.



Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Διιεληθή.



Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ



Γηα αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 88 ηνπ Λ.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 12 - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(πξνζσξηλφο αλάδνρνο), εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηόλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο» ζηελ πεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ηα
αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ
άξζξνπ 6θαη ηελ απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 7, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο:


νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ έρνπλ
ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,



νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο
γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά
έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014
(Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία
βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο
ζύκβαζεο

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηελ απφδεημε ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά :
(1).Γηα ηελ

παξάγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ

κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ
ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ
ηελ ππνβνιή ηνπ.
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν.
ε πεξίπησζε πνπ ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο,νη
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ηηο αλαθεξόκελεο ζε απηό θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.

(2). Γηα ηηο παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 (θαηαβνιή θόξσλ θαη εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) θαη
3 (β)

ηνπ άξζξνπ 6 (πηώρεπζε, εμπγίαλζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θηι.) πηζηνπνηεηηθφ πνπ

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
Δηδηθά γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6, πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνύ, ππνβάιιεηαη
ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε
θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ
πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη
ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν
ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά
πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
(3).Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6, ππεύζπλε δήισζε ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ αλσηέξσ
παξάγξαθν ,ιφγνη απνθιεηζκνχ.
(4).Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 (γ) ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθό από ηε
Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, πνπ λα έρεη
εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο
πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ
αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηό αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ρσξίο
λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην
έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1
θαη 2 , θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα
αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1

θαη 2

θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο

παξαγξάθνπ3 ηνπ άξζξνπ 6.Νη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ
απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016.
(5).Γηα ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6,ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα
φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
(6).Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 7 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο)

πξνζθνκίδνπλ

πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε

ηνπ

νηθείνπ

επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ κεηξώνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά
ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε
δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Νη

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ
Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή
βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 7
(απόδεημε θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά,
εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,εθηόο αλ,
ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ηζρύνο.
(7).Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο ηνπ άξζξνπ 7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα
πξνζθνκίδνπληα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά , φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 10-β, ζηνλ ππνθάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο –Σερληθή πξνζθνξά
(8.)Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο
κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην
νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο
πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ.,
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή
πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ,
εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά
πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά
κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε

ηνπ λφκηκνπ

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη
εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη,
ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
(9).Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
(10).Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, γηα ηελ
απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε
ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Αλ κεηά ηελ

απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ

πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο
ηεο πξνζεζκίαο

10 εκεξψλ , αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο

ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην
θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄, ηεξνπκέλσλ ησλ
αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.»
Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην ΡΔΓ
είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6,7 (ιφγνη απνθιεηζκνχ, θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο
παξνχζαο,
Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΡΔΓ φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα
ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα
αλσηέξσ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε
απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε
ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ

Λ.

4412/2016.
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105.

Η πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, πξέπεη λα γίλεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν
νπνίνο ζα αλαγξάθεη κε θεθαιαία ηα εμήο:
ΠΡΟ: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ-ΓΖΚ/ΘΝ ΔΙΔΓΣΝ, ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ,
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ 254, Ρ.Θ.26443
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΓΙΑ ΣΟΝ
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο ππεξεζηώλ γηα ηελ
εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θαη ηνπ πζηήκαηνο Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο γηα
ηελ

Π.Γ.Δ.

πξνϋπνινγηζζείζαο

δαπάλεο

κέρξη

ηνπ

πνζνύ

ησλ

30.000,00

επξώ

(€)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο
απόςεσο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο»
ΑΠΟ: (………ΠΛΗΡΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΣΟΛΔΑ…….)
ΞΟΝΠΝΣΖ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Ραρπδξνκηθή πεξεζία & ην Ξξσηφθνιιν.

ΑΡΘΡΟ 13-ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ /ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί
νξηζηηθά, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016), εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν..
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο, ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ
ζσξεπηηθά ηα εμήο :
α) αα) ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, παξέιζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία
άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372
ηνπ λ.4412/2016, ή
ββ) ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία
άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηήο ή ε
πάξνδνο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ
λ.4412/2016,
β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη
36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη
γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, έπεηηα
απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία
ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104
θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξφπε δηαγσληζκνχ, ε νπνία
ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,εληφο πξνζεζκίαο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ
ραξαθηήξα.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα
πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β’ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106.

ΑΡΘΡΟ14- ΕΝΣΑΕΙ
1. Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ (χωρίσ
Φ.Ρ.Α.), ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ
ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
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θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο.
Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ
ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ ή ηελ απνζηνιή ηεο Ξξφζθιεζεο,
θαηά

πεξίπησζε,

κέρξη

ηελ

θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία

ππνβνιήο

ησλ

πξνζθνξψλ.

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα

θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα
γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά
ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο,
ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. Πηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ
έλζηαζε

θαηά

ηεο

δηαθήξπμεο

ή

ηεο

πξφζθιεζεο

γλσκνδνηεί

ην

αξκφδην

ηερληθφζπκβνχιην.

3. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, Νηθνλνκηθψλ θαη πνδνκψλ,
Κεηαθνξψλ

θαη

Γηθηχσλ

κπνξεί

λα

αλαπξνζαξκφδεηαη

ην

χςνο

ηνπ

αλσηέξσ

παξαβφινπ.

4. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο. Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
5. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή
ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ
ηνπ παξφληνο. Ξέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ
γεληθή

δηάηαμε

ελδηθνθαλήο

πξνζθπγή

ή

εηδηθή

πξνζθπγή

λνκηκφηεηαο.

Ρν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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ΑΡΘΡΟ 15-ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν
πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.

ΑΡΘΡΟ 16- ΔΓΓΤΗΔΙ
Α) Δγγχεζε Ππκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη (παξ.1α, άξζξν 72, ηνπ Λ. 4412/2016 )
Β) Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο,
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεοαμίαο ηεο ζύκβαζεο,
εθηόο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο .
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3, ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο . Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο , ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ Α, Β εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ,
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ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ
εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ
θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο
έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο

εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο
νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

ρεηηθά ππνδείγκαηα : Παξάξηεκα Γ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.

ΑΡΘΡΟ 17- ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,

ηηο

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1

ΑΡΘΡΟ 18- ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ- ΚΡΑΣΗΔΙ
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά απφ θάζε νινθιήξσζε ηνπ θάζε παξαδνηένπ κε ηελ
εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο(πξσηφθνιιν
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο).
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν
θαη ηελ πιεξσκή.
Ρoλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο,
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο,
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 Ν ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία
θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ (0,02%), θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο σο άλσ θξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο
θαη Ρνπξηζκνχ θαη Νηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.
γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν
350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) .
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%.
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο
αμίαο 4% επί πξνκήζεηαο αγαζψλ ή 8% επί παξνρήο ππεξεζηψλ, επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνµνζεζίαο πεξί λνµίµσλ θξαηήζεσλ
ή/θαη θόξνπ εηζνδήµαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε/ζπµπιήξσζε ηπρόλ δηαηάμεσλ, νη
όξνη ηεο ζύµβαζεο, ζπκκνξθώλνληαη µε ηηο λέεο δηαηάμεηο.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1

ΑΡΘΡΟ 19- ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ’χιελ αξκφδηαο ππεξεζίαο ή άιισο ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο
Α.Α. (ζρ.άξζξν 216 παξ.1 ηνπ Λ.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 20- ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ-ΚΤΡΧΔΙ
1. Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
(αξζξ.203 ηνπ λ.4412/16) απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ
εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή
πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.
Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε
παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ
άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.
Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή
εμεγήζεσλ,ε παξαθάησ θχξσζε:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ξνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (αξζξ.218 λ.4412/16).
Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο
πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα
ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα
ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο
ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.
Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν
έθπησην.

ΑΡΘΡΟ 21-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ &ΥΡΟΝΟΠΑΡΑΓΟΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη δηαξθεί γηα νθηώ κήλεο θαη ζε
θάζε πεξίπησζε αθνχ πξνεγεζεί ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 221, 217 ηνπ
λ.4412/2016.
Ζ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Β.
Ζ

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο

αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ
απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (αθνξά παξάηαζε ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,
άιισο ηπρφλ παξάηαζε -ηξνπνπνίεζε ππφθεηηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016.). Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή,
αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα
παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο (άξζξν 203 (παξ.1γ , 2 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016)
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 21 (πεξηπη.2) ηεο παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 22- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 221, αλαιπηηθά φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Β
Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε,
κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή
παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο
ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε
παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3
θαη 4. Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο
πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη
ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:
α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή
παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα
πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ
νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην
άξζξν 220.
Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ
παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή
πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο
πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ
ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ
αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3,5 θαη 11 πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 221ηνπ λ. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23- ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ-ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ , κε έθπησζε επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ
απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ.
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε
θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.

ΑΡΘΡΟ 24-ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΗ
Νη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 25-ΓΛΧΑ

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο
πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά
λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο
Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί
ην έγγξαθν.
Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 22 θαη 36, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα
απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη
ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ή ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία
δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε
ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη
ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά
έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014
(Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία
βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο
ζύκβαζεο
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

ΑΡΘΡΟ 26- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο

ΑΡΘΡΟ 27-ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
Ν αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεοαπφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λααλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηααπνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Γηα ηελ ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο απνθαίλεηαη ην αξκφδην φξγαλν κεηάαπφ γλσκνδφηεζε ηεο
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 28-ΓΙΚΑΙΟ /ΓΧΙΓΙΚΙΑ
Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο
Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ
άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη
ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε
πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΑΡΘΡΟ 29-ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Γηα θάζε γεληθά δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη γηα θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
ΑΡΘΡΟ 30-ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ
Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν

Α.


Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).



Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζε κία (1) ηνπηθή
εθεκεξίδα ζηελ έδξα ηεο Ξ.Γ.Δ



Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε
δηεχζπλζε (URL) : www.pde.gov.gr ζηελ δηαδξνκή : Δλεκέξσζε► Ξξνθεξχμεηο

Β.

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ

 Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη
ζε πεξίπησζε άγνλνπ δηαγσληζκνχ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΕ.
Παξάξηεκα-Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ (άρκρα 117&327 του ν. 4412/2016) γηα:
«φναψη ςφμβαςησ υπηρεςιϊν για την εκπόνηςη του χεδίου Ενεργειακήσ Απόδοςησ και του
υςτήματοσ Ενεργειακήσ Διαχείριςησ για την ΠΔΕ ζωσ του ποςοφ των 30.000,00 ευρϊ (€)
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. με τη διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και κριτήριο κατακφρωςησ την
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφοράσ βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ»
(CPV: 71314200-4-Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ, CPV: 71314300-5-Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν
ςχετικά με τθν ενεργειακι απόδοςθ)

1. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ αυτόσ
τροποποιικθκε και ιςχφει .
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 4625/2019 «φκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΤΑ» (ΦΕΚ 139/Α/318-2019).
3. Τα άρκρα 65 και 68 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
4. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
5.

Τθν εγκφκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικϊν «Κοινοποίθςθ
διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν»

6. Τθν Απόφαςθ 248595/27-12-2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) όπωσ αυτι τροποποιικθκε κι ιςχφει.
7. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν
ο Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι τθσ ΡΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019
ζωσ και 31-12-2023.
8. Τθν υπϋαρικμ. Αρικμ. οικ. ΡΔΕ/ΔΔ/258207/3469 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 706/09-09-2019).
9. Τθν υπϋαρικμ. Αρικμ. οικ. ΡΔΕ/ΔΔ/21791/3717 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
«Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 715/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./07.09.2020).
10. Τθν υπϋαρ. ΡΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-09-2019 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί
««Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ» (ΦΕΚ 3722Β/08-10-2019).
11. Τθν υπ’ αρικ. 182/26-11-2019, ΑΔΑ:Ψ3Σ27Λ6-ΨΤΝ ,απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου με τθν
οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020.
12. Τθν υπ’ αρικ. 58/13-04-2020, ΑΔΑ:Ω2ΟΑ7Λ6-Υ6Β ,απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου με τθν
οποία εγκρίκθκε θ Αϋ τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020.
13. Το Ν. 4342/2015/ΦΕΚ 143Α/09-11-2015 (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2012/27/ΕΕ του
ΕΚ για τθν ενεργειακι απόδοςθ).
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14. Το Ν. 4122/2013 ΦΕΚ42Α/19-02-2013 «Ενεργειακι Απόδοςθ Κτιρίων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2010/31/ΕΕ του ΕΚ».
15. Τθν αρικμ. Υ.Α. οικ.175275 ΦΕΚ1927Β/30-05-2018 «Συςτιματα αναγνϊριςθσ προςόντων και
πιςτοποίθςθσ Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν. Μθτρϊο Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν και Αρχείο Ενεργειακϊν
Ελζγχων».
16. Το άρκρο 19 του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ ΡΔΕ (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) περί
αρμοδιοτιτων τθσ Δ/νςθσ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Φυςικϊν Πόρων τθσ ΠΔΕ.
17. Τθν αρικμ. 58/07-05-2018 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ:9Κ3Γ7Λ6-6ΨΣ) με κζμα
«Στρατθγικόσ Ενεργειακόσ Σχεδιαςμόσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
18. Το αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΕΡΕΑ/28697/194/17-03-2020 ζγγραφο του ΥΡΕΝ/Δ/νςθ Ενεργειακϊν Ρολιτικϊν &
Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ/Τμιμα Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ (αρ. πρωτ. Γρ. Περιφερειάρχθ
77740/1241/20-03-20, αρ. πρωτ. τθσ υπθρεςίασ μασ ΠΔΕ/ΔΒΕΦΠ/77740/74/23-03-20) αναφορικά με τθν
υποχρζωςθ των δθμόςιων φορζων για εκπόνθςθ Σχεδίου Ενεργειακισ Απόδοςθσ και κακιζρωςθσ
Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ με ςυνθμμζνο υπόδειγμα για το Σχζδιο Ενεργειακισ Απόδοςθσ.
19. Το αρικμ. ΡΔΕ/ΔΒΕΦΡ/77740/74/09-04-2020 ζγγραφό μασ ςε απάντθςθ του ανωτζρω 18 ςχετικοφ.
20. Το αρικμ. ΡΔΕ/ΔΒΕΦΡ/116728/115/20-05-2020 ζγγραφό μασ προσ υπθρεςία διατάκτθ ΡΔΕ
21. Το αρικμ. ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/121125/8161/19-06-2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου ΡΔΕ περί βεβαίωςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ και οι με Α/Α 2214/20 (ΑΔΑ: 8ΩΘ87Λ6-ΦΙ7), Α/Α
2215/20 (ΑΔΑ: Ψ98Β7Λ6-ΤΜΑ) και Α/Α 2216/20 (ΑΔΑ: Ψ1Α87Λ6-630) αποφάςεισ δζςμευςθσ πίςτωςθσ.
22. H αρικμ. ΡΔΕ/ΓΡΟΕ/181711/1102/28-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΛΚ7Λ6-265) απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ
ΡΔΕ με κζμα: «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πιςτϊςεων ςυνολικοφ φψουσ 30.000 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ για τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Ενεργειακισ Απόδοςθσ και του Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ
για τθν ΠΔΕ»
2.

Περιγραθή ηοσ Ανηικειμένοσ

Διενζργεια δαπάνησ για τη φναψη ςφμβαςησ υπηρεςιϊν για την εκπόνηςη του χεδίου Ενεργειακήσ
Απόδοςησ και του υςτήματοσ Ενεργειακήσ Διαχείριςησ για την ΠΔΕ ζωσ του ποςοφ των 30.000,00 ευρϊ
(€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. με τη διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και κριτήριο κατακφρωςησ
την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφοράσ βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότηταστιμήσ
(CPV: 71314200-4-Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ, CPV: 71314300-5-Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν
ςχετικά με τθν ενεργειακι απόδοςθ)

2.1 Γενικά τοιχεία –Ειςαγωγή
Σφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 7 του ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143Α/09-11-2015) (ςχετικό 13)
«Υποδειγματικόσ ρόλοσ κτιρίων που ανικουν ςε δθμόςιουσ φορείσ» ορίηεται ότι με ευκφνθ των
Ρεριφερειαρχϊν και των Δθμάρχων, για τα κτίρια αρμοδιότθτάσ τουσ:
(α) εκπονείται Σχζδιο Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣχΕΑ), το οποίο περιζχει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και δράςεισ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ,
(β) κακιερϊνεται Σφςτθμα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ), το οποίο περιλαμβάνει ενεργειακοφσ ελζγχουσ,
ςτο πλαίςιο του ςχεδίου ενεργειακισ απόδοςθ
(γ) ςτο βακμό που αυτό είναι οικονομικά εφικτό, εφαρμόηονται τα ςχζδια ενεργειακισ απόδοςθσ,
χρθςιμοποιϊντασ, μεταξφ άλλων, ειδικά χρθματοδοτικά εργαλεία και μζςα, κακϊσ επίςθσ και πάροχοι
ενεργειακϊν υπθρεςιϊν μζςω ςφναψθσ ςυμβάςεων ενεργειακισ απόδοςθσ. Τα ανωτζρω κτίρια που
εντάςςονται ςε ςχζδια ενεργειακισ απόδοςθσ ι ςυςτιματα ενεργειακισ διαχείριςθσ ζχουν προτεραιότθτα
κατά τθ κζςπιςθ χρθματοοικονομικϊν κινιτρων και προγραμμάτων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων
Με το αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΕΡΕΑ/28697/194/17-03-2020 ζγγραφο του ΥΡΕΝ/Δ/νςθ Ενεργειακϊν Ρολιτικϊν &
Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ/Τμιμα Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ (ςχετικό 18), το ΥΡΕΝ ενθμερϊνει τισ
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περιφζρειεσ τθσ χϊρασ για τθν υποχρζωςθ τουσ ςτθν εκπόνθςθ των ανωτζρω αναφερόμενων ΣχΕΑ και ΣΕΔ
γνωςτοποιϊντασ και ςχετικό ςχζδιο για το Σχζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ.
Επιπλζον οι περιφζρειεσ, ωσ δθμόςιοι φορείσ, ζχουν τθν υποχρζωςθ για τον ζλεγχο και βελτίωςθ
χριςθσ των ενεργειακϊν πόρων μζςω καλφτερου ελζγχου τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ των κτιρίων τουσ ςτο
πλαίςιο Επιςκόπθςθσ Δαπανϊν ετϊν 2020-2022 όπωσ αναφζρεται ςτθν αρικμ. ΥΡΟΙΚ 149869/31/12/2019
εγκφκλιο του Υπουργείου Οικονομικϊν.
Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςυμβάλλει ςε μια από τισ βαςικζσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ
Ρεριφζρειασ, τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ μζςω αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ,
αξιοποίθςθσ των ΑΡΕ και τθσ ΣΗΘΥΑ και αξιοποίθςθσ του ενεργειακοφ δυναμικοφ τθσ περιοχισ. Δεδομζνου
ότι ςθμαντικό ποςοςτό των κτιρίων τθσ Ρεριφζρειασ είναι καταςκευαςμζνα προ του 1985, θ ενεργειακι
αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων βοθκάει ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςθμαντικοφ περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ
τθσ κατανάλωςθσ ορυκτϊν καυςίμων για τθν κζρμανςθ κτιρίων.
Τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ δράςθσ αφοροφν ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και ςτθν
παράλλθλθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ΑΡΕ
ςτισ υποδομζσ του δθμόςιου τομζα, μζςω τθσ υιοκζτθςθσ ενεργειακά αποδοτικϊν ςυςτθμάτων για ψφξθ
και κζρμανςθ χϊρων και τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ, κακϊσ και μζςω εφαρμογισ τεχνολογιϊν
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.

2.2. Περιεχόμενο χεδίου Ενεργειακήσ Απόδοςησ –χΕA (Παραδοτζο Ν.1)

Το Σχζδιο Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΣχΕΑ) περιζχει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και δράςεισ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Το Σχζδιο Ενεργειακισ Απόδοςθσ ανακεωρείται ανά
δφο (2) ζτθ και υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν Ρολιτικϊν και Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ενζργειασ και Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
Επιςθμαίνεται ότι τα κτίρια που εντάςςονται ςε Σχζδια Ενεργειακισ Απόδοςθσ ι ςυςτιματα ενεργειακισ
διαχείριςθσ ζχουν προτεραιότθτα κατά τθ κζςπιςθ χρθματοοικονομικϊν κινιτρων και προγραμμάτων για
τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων.
Το περιεχόμενο του ΣχΕΑ, κα είναι, κατϋ ελάχιςτο, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα για το Σχζδιο
Ενεργειακισ Απόδοςθσ του ΥΡΕΝ (ανωτζρω (18) ςχετικό), ιτοι:
1. Γενικά ςτοιχεία τθσ ΠΔΕ.
2. Παρουςίαςθ κτιριακοφ αποκζματοσ: περιλαμβάνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ, μζςω ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων,
πινάκων και διαγραμμάτων των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν όλων των κτιρίων αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ.
Ραρατίκενται μζςω ομαδοποιθμζνων πινάκων και διαγραμμάτων ςτοιχεία όπωσ: ζτοσ καταςκευισ, χριςθ/κενό,
ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, ςυνολικι ετιςια τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ, αρικμόσ μόνιμων χρθςτϊν ςε θμεριςια
βάςθ ανά κτίριο κ.α.
3. Αναλυτικι παρουςίαςθ χαρακτθριςτικϊν κτιριακοφ αποκζματοσ ςε μορφι πίνακα.
4. Προτεραιοποίθςθ κτιριακοφ αποκζματοσ: Η προτεραιοποίθςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ ζγκειται ςτθν κατάταξθ
των κτιρίων όςο αφορά ςτθν αναγκαιότθτα δράςεων βελτίωςθσ ενεργειακισ απόδοςισ τουσ. Η κατάταξθ των
κτιρίων που τα χαρακτθριςτικά τουσ παρουςιάςτθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο γίνεται με βάςθ ζνα ςυνδυαςμό
κριτθρίων ενεργειακισ και μθ ενεργειακισ φφςθσ.
5. Τεχνοοικονομικι ανάλυςθ επεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων: Από ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ θηηξίσλ,
γηα ηα θηίξηα άλσ ησλ 250 m2, απαηηείηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θηηξίσλ πνπ επεξεάδνπλ
ηελ ελεξγεηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
5.1 Μακροοικονομικι προςζγγιςθ: Αρχικά γίνεται μακροοικονομικι προςζγγιςθ λαμβάνοντασ υπόψθ το κοινωνικό
όφελοσ του ζργου και εκτελείται ςε χρονικό ορίηοντα 25 ετϊν.
5.2. Χρθματοοικονομικι προςζγγιςθ: Στθ ςυνζχεια για τα ςενάρια ενεργειακισ αναβάκμιςθσ που εξετάςτθκαν θ
ανάλυςθ ακολουκεί τθ χρθματοοικονομικι προςζγγιςθ και εκτελείται ςτον ίδιο χρονικό ορίηοντα των 25
ετϊν.
5.3 Παροσσίαση αποτελεσμάτων: Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ανά κτίριο και ανά ςενάριο ενεργειακισ
αναβάκμιςθσ.
6. Κακοριςμόσ ςτόχου και πλάνου επίτευξθσ: Κακορίηεται ο ςτόχοσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μζςω τθσ βελτίωςθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων αρμοδιότθτασ τουσ με χρονικό ορίηοντα 4 ετϊν. Για τα κτίρια ςτόχουσ θ
περιφζρεια, οφείλει να περιγράψει τον υφιςτάμενο βακμό ωρίμανςθσ του κάκε ζργου και να ςχεδιάςει τισ φάςεισ
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υλοποίθςθσ ζωσ τθν πλιρθ ωρίμανςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και τθν ολοκλιρωςθ των ζργων και να τισ
απεικονίςει ςε απλοποιθμζνο διάγραμμα χρονοπρογραμματιςμοφ ζργου τφπου Gantt.
7. Χρθματοδοτικοί μθχανιςμοί: αναφζρονται και αναλφονται οι πόροι χρθματοδότθςθσ κακϊσ και οι δυνθτικοί
χρθματοδοτικοί μθχανιςμοί υλοποίθςθσ των ζργων.
8. Πλάνο παρακολοφκθςθσ και διορκωτικζσ ενζργειεσ: Κάκε διακριτι φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου ςυνδζεται με
ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα και δθλϊνονται τα ορόςθμα (milestones) του πλάνου επίτευξθσ ςτόχου, ενϊ διακριτό
χρονικό ορόςθμο πρζπει να αποτελεί θ διενζργεια του ανακεωρθμζνου Σχεδίου Ενεργειακισ Απόδοςθσ που κα
υλοποιθκεί ςε δφο χρόνια.
9. Πρόςκετεσ ενζργειεσ
9.1. Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ: Ραρουςιάηεται το πλάνο υλοποίθςθσ ςυμπεριφορικϊν μζτρων,
με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ ι/ και εκπαίδευςθ των χρθςτϊν όλων των κτιρίων αρμοδιότθτάσ
τθσ περιφζρειασ.
9.2 Εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ: Ρεριγραφι εφαρμογισ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ
για μζροσ ι για το ςφνολο τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και περιγράφονται τα όρια του ςυςτιματοσ που
προτίκεται να εφαρμόςει.

Επιςθμαίνεται ότι αν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τροποποιθκεί το
περιεχόμενο του ΣχΕΑ από το ΥΡΕΝ κα λθφκεί υπόψθ ςτθν υλοποίθςθ του ΣχΕΑ τθσ ΡΔΕ.
2.3. Περιεχόμενο φςτημα ενεργειακήσ διαχείριςησ –ΕΔ (Παραδοτζο Ν.2)

Σφμφωνα με το άρκρο 7 του Ν.4342/2015 προβλζπεται θ ανάπτυξθ και εφαρμογι Συςτιματοσ
Ενεργειακισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ) . Για το ΣΕΔ τθσ ΡΔΕ κα χρθςιμοποιθκεί το πρότυπο ISO 50001:2011, το
οποίο είναι ζνα διεκνζσ πρότυπο για τθν εφαρμογι ΣΕΔ, και κα ςχεδιαςτεί βάςει του κφκλου «Plan-DoCheck-Act (PDCA)- Σχεδιάηω-Υλοποιϊ-Ελζγχω-Βελτιϊνω», όπωσ ορίηεται ςτο πρότυπο ISO 50001. Ο κφκλοσ
«PDCA» ςυμβάλλει ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ των διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων, κακϊσ θ δομι του, παρζχει τθ
δυνατότθτα για τθ ςυνεχι επανεξζταςθ και βελτιςτοποίθςθ τθσ τρζχουςασ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και
τθ ςταδιακι μείωςθ κόςτουσ.
Η επιτυχισ εφαρμογι του προτφπου εξαρτάται από τθ δζςμευςθ όλων των ςυμμετεχόντων αλλά κυρίωσ
τθσ διοίκθςθσ. Στο ςχιμα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα βαςικά ςτάδια που απαιτείται να ακολουκιςει
θ Ρεριφζρεια για τθν επιτυχι εφαρμογι του ΣΕΔ, όπωσ επιβάλλεται από το πρότυπο ISO 50001 και
ςυςχετίηονται με τθ φιλοςοφία του κφκλου «PDCA».
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
Ραραδοτζο Ν. 1 «Σχζδιο Ενεργειακισ Απόδοςθσ –ΣχΕA» : 4 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
Ραραδοτζο Ν.2 «Σφςτθμα ενεργειακισ διαχείριςθσ–ΣΕΔ»: 8 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
3.

Μεθοδολογία Διοίκηζης και Υλοποίηζης Έργοσ - Ομάδα έργοσ / Στήμα Διοίκηζης Έργοσ (επί ποινή
αποκλειζμού)

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να παρουςιάςει ςτθν τεχνικι του προςφορά τα ακόλουκα:
- Θα περιγράφει αναλυτικά τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ του ζργου.
- Θα περιγράφει ςυγκεκριμζνα εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςει οφτωσ ϊςτε να υποςτθρίξει τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
- Καταγραφι πικανϊν προβλθμάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκφψουν κατά τθ
διεξαγωγι ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν και τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ.
- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου.
Ελάχιςτεσ προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ (επί ποινή αποκλειςμοφ)
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο απαηηείηαη:
1. λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε ζε τρία (3) τουλάχιςτον
ολοκλθρωμζνα ζργα με ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ςχετικά με τθν ενζργεια και τθν ενεργειακι
διαχείριςθ ωσ ακολοφκωσ (βλ. πίνακας Α):
 Ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ζργο ςτον τομζα Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ι/και Ανανεϊςιμων Ρθγϊν
Ενζργειασ (ΑΡΕ) που να περιλαμβάνει και τθν ςυλλογι και επεξεργαςία ενεργειακϊν
δεδομζνων (λ.χ. επιχειρθματικόσ ςχεδιαςμόσ ζργων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, τεχνοοικονομικι
αξιολόγθςθ ι/και υλοποίθςθ ενεργειακϊν ζργων όπωσ ΑΡΕ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ)


Ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ζργο ανάπτυξθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ενζργειασ ISO 50001.



Ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ζργο εκπόνθςθσ ςχεδίου δράςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε ΟΤΑ (λ.χ.
εκπόνθςθ του ςχεδίου δράςθσ αειφόρου ενζργειασ και κλίματοσ ςτο πλαίςιο τθσ προςχϊρθςθσ
των Διμων ςτο ςφμφωνο των Δθμάρχων για το κλίμα και τθν ενζργεια).

2. Να είλαη πηζηνπνηεκέλνο με Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ISO 9001.
Σθμειϊνεται ότι:




Πιένλ ησλ αλσηέξσ, εκπεηξία ζε πεξηζζόηεξα έξγα, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
ελέξγεηαο (ISO 50001) θαη ζε έξγα ζρεηηθά κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ζπιινγή
θαη επεμεξγαζία ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ, ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά.
Τπρόλ πηζηνπνίεζε Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο ISO 50001 ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά.

Επίςθσ απαιτείται να διακζτει κατάλλθλθ γνϊςθ, εμπειρία και ικανότθτα ϊςτε να ανταπεξζλκει
πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ ζργου.
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ
για το ςχιμα διοίκθςθσ, το προςωπικό που κα διακζςει για τθ διοίκθςθ και υλοποίθςθ του ζργου, το
αντικείμενο και το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςτο ζργο, τισ αρμοδιότθτεσ και τισ ευκφνεσ του υπευκφνου και
των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου.
Ειδικότερα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ορίςει Ομάδα Ζργου και Υπεφκυνο Ζργου ςτισ αρμοδιότθτεσ
του οποίου, εκτόσ από τον ζλεγχο τθσ κακθμερινισ ομαλισ και ποιοτικισ εξζλιξθσ των εργαςιϊν και τθσ
επίλυςθσ τυχόν προβλθμάτων, κα είναι και θ κακθμερινι επαφι με τα αρμόδια όργανα τθσ ανακζτουςασ
αρχισ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν προςφορά του τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ
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Ζργου, να περιγραφεί ο ρόλοσ τουσ ςτο προτεινόμενο ςχιμα διοίκθςθσ και να δθλωκεί το γνωςτικό
αντικείμενο που κα καλφψουν.
Ελάχιςτεσ προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ ομάδασ ζργου (επί ποινή αποκλειςμοφ)
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει ομάδα ζργου ικανι και αξιόπιςτθ ϊςτε να φζρει ςε πζρασ
επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ζχουςα τθν απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ, επαγγελματικά προςόντα και
εμπειρία.
Συγκεκριμζνα, ο υποψιφιοσ πρζπει να διακζτει ομάδα ζργου (πίνακασ Β), που απαρτίηεται, κατ’ ελάχιςτον,
από:
Α. Έλαλ ππεύζπλν έξγνπ, Γηπισκαηνύρν Μεραλνιόγν ή Ηιεθηξνιόγν Μεραληθώλ (λα δηαζέηεη Γίπισκα
πνιπηερληθήο Σρνιήο (ΑΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληηζηνίρσλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο) ν νπνίνο:
 λα είλαη ελεξγεηαθόο ειεγθηήο Γ’ ηάμεο ζύκθσλα κε ην λ. 4342/2015 (εγγραυή στο μητρώο ενεργειακών
ελεγκτών τοσ ΥΠΕΝ_ https://www.buildingcert.gr)
 λα είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηελ πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
(ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, ελεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε)
 λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία εθ ηεο νπνίαο 5 έηε ειάρηζηε εκπεηξία ζηελ
θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ έξγσλ όπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη εκπεηξία ζε έλα ηνπιάρηζηνλ
έξγν γηα ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαηά ISO 50001.
Β. Έλαο Μεραληθόο (ΑΔΙ ή ΤΔΙ) (λα δηαζέηεη πηπρίν ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληηζηνίρσλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο)
νη νπνίνο:
 λα είλαη ελεξγεηαθόο ειεγθηήο Β’ ή Γ’ ηάμεο ζύκθσλα κε ην λ. 4342/2015 (εγγραυή στο μητρώο
ενεργειακών ελεγκτών τοσ ΥΠΕΝ_ https://www.buildingcert.gr)
 λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία άδεηα εθ ηεο νπνίαο 3 έηε ειάρηζηε εκπεηξία ζε
δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ έξγσλ όπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη εκπεηξία ζε έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν γηα
ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαηά ISO 50001.
Γ. Έλαο Μεραληθόο ΑΔΙ ή ΤΔΙ) (λα δηαζέηεη πηπρίν ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληηζηνίρσλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο) ν
νπνίνο:
 λα είλαη ελεξγεηαθόο ειεγθηήο Β’ ή Γ’ ηάμεο ζύκθσλα κε ην λ. 4342/2015(εγγραυή στο μητρώο
ενεργειακών ελεγκτών τοσ ΥΠΕΝ_ https://www.buildingcert.gr)
 λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία εθ ηεο νπνίαο 2 έηε ειάρηζηε εκπεηξία ζηελ
θαηαζθεπή ή/θαη δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ έξγσλ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ αμηνιόγεζε όιεο ηεο νκάδαο έξγνπ ζπλεθηηκνύληαη:
 Τπρόλ επηπιένλ εκπεηξία (ηνπ ππεύζπλνπ ή κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ) ζε έξγα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα θαη
ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, έξγα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαηά ISO
50001.
 Τπρόλ ύπαξμε κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (ι.ρ. ελέξγεηα,
ελεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε).

Ο ανάδοχοσ οφείλει να παρουςιάςει πίνακα των κυριότερων ςυναφϊν ζργων (πίνακασ Α), που
εκτζλεςε/εκτελεί ι ςτα οποία ςυμμετείχε/ςυμμετζχει κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ με ςυναφι εμπειρία
και τεχνογνωςία ςτο αντικείμενο του ζργου, ωσ εξισ:
ΠΙΝΑΚΑ Α
α/α Αναθζτων
Φορζασ

Σίτλοσ
Ζργου

φντομη
περιγραφή
Ζργου

Διάρκεια
Προχπολογιςμόσ Αποδεικτικό
Ζργου (Από
τεκμηρίωςησ
- ζωσ )
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-Τα ζργα πρζπει να ςυνοδεφονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, από αποδεικτικά ςτοιχεία
εκτζλεςθσ/τεκμθρίωςθσ. Για τθν εμπειρία με το δθμόςιο τομζα να προςκομιςτεί βεβαίωςθ Καλισ
εκτζλεςθσ από τον φορζα ενϊ για τα ζργα με τον ιδιωτικό τομζα να προςκομιςτεί ςχετικι βεβαίωςθ ι
υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιϊτθ για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου. Για ζργα που ζχει υλοποιιςει ο ανάδοχοσ,
ωσ μζλοσ κοινοπραξίασ (εταίροσ) ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζργων, αρκεί θ
προςκόμιςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ από τον ανάδοχο ότι το ζργο ζχει εκτελεςτεί επιτυχϊσ. Επίςθσ για τα ζργα
που υλοποιοφνται τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο προςκομίηεται ωσ αποδεικτικό θ αντίςτοιχθ
ςφμβαςθ.
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου βιογραφικά
ςθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου από τα οποία να αποδεικνφονται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ
αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά προςόντα και θ εμπειρία του
ςχετικά τισ απαιτιςεισ που αναλαμβάνει, όπωσ προκφπτει από τον ρόλο που κατζχει ςτθν ομάδα ζργου. Τα
βιογραφικά κα ςυνοδεφονται από Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν αλικεια των
αναγραφόμενων ςε αυτά.
Τα βιογραφικά ςθμειϊματα να περιλαμβάνουν ξεχωριςτι παράγραφο όπου κα παρουςιάηεται
ςυγκεντρωτικά θ εμπειρία που απαιτείται για το ζργο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
Τα ανωτζρω βιογραφικά ςθμειϊματα κα ςυνοδεφονται από πίνακεσ καταγραφισ των ςτελεχϊν τθσ
ομάδασ ζργου, ςτον οποίο κα αναφζρεται το ονοματεπϊνυμο των ςτελεχϊν, ο ρόλοσ τουσ ςτθν ομάδα
ζργου και τα προςόντα τουσ. Οι πίνακεσ καταγραφισ των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να είναι
ςφμφωνοι με τθν ακόλουκθ μορφι:
ΠΙΝΑΚΑ Β
Ονοματεπϊνυμο

Ρόλοσ ςτην
Αρμοδιότητεσ
Ομάδα Ζργου /Καθήκοντα

Προςόντα
ςτελζχουσ

Εμπειρία ςε ζργα ςυναφή
με το αντικείμενο του ζργου
Η εμπειρία να αναφζρεται ι
να υπάρχει ςαφισ
παραπομπι ςτο βιογραφικό
ςθμείωμα

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

Θα αξιολογθκοφν:
 Η κατανόθςθ των ςτόχων του ζργου, το βζλτιςτο δυνατό επίπεδο ποιότθτασ που μπορεί να
διαςφαλιςτεί και θ επάρκεια του ςχεδιαςμοφ ωσ προσ τθν υλοποίθςθ (ποιοτικά και χρονικά).




Η κεζνδνινγία πνπ ζα πηνζεηήζεη ν αλάδνρνο. Οη πξνηεηλόκελνη ηξόπνη, ηα κέζα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
βέιηηζηε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Η νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα, ε δηαζεζηκόηεηα θαη ην πξνηεηλόκελν ζρήκα δηνίθεζεο ηεο νκάδαο έξγνπ,
όπσο απηή ζα πξνθύπηεη από ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ.
Η εκπεηξία ηεο νκάδαο έξγνπ ζε παξεκθεξή έξγα κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.
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Κριτήρια
Αξιολόγηςησ

Περιγραφή

υντελεςτήσ Βαθμολογία
Βαρφτητασ
(Ki)
(βi)
10%

Κ1

Κατανόθςθ του αντικειμζνου και των απαιτιςεων του
ζργου, Σχεδιαςμόσ, μεκοδολογία και μζςα οργάνωςθσ και
υλοποίθςθσ του ζργου. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ.

Κ2

40%
Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία αλαδόρνπ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ
Ελάτιστα απαιτούμενα έργα κατά τα τελεσταία πέντε (5) έτη:
τρία (3) τουλάχιςτον ολοκλθρωμζνα ζργα με ςυμβάςεισ
παροχισ υπθρεςιϊν ςχετικά με τθν ενζργεια και τθν
ενεργειακι διαχείριςθ ωσ ακολοφκωσ
 Ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ζργο ςτον τομζα
Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ ι/και Ανανεϊςιμων Ρθγϊν
Ενζργειασ (ΑΡΕ) που να περιλαμβάνει και τθν ςυλλογι
και επεξεργαςία ενεργειακϊν δεδομζνων (λ.χ.
επιχειρθματικόσ ςχεδιαςμόσ ζργων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ, τεχνοοικονομικι αξιολόγθςθ ι/και
υλοποίθςθ
ενεργειακϊν
ζργων
όπωσ
ΑΡΕ,
εξοικονόμθςθ ενζργειασ)
 Ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ζργο ανάπτυξθσ Συςτιματοσ
Διαχείριςθσ Ενζργειασ ISO 50001.
 Ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ζργο εκπόνθςθσ ςχεδίου
δράςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε ΟΤΑ (λ.χ. εκπόνθςθ
του ςχεδίου δράςθσ αειφόρου ενζργειασ και κλίματοσ
ςτο πλαίςιο τθσ προςχϊρθςθσ των Διμων ςτο
ςφμφωνο των Δθμάρχων για το κλίμα και τθν ενζργεια
εκπόνθςθ).

Κ3

Γηα θάζε επηπιένλ έξγν θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε,
(θαη κέρξη ηέζζεξα έξγα ην αλώηεξν) ζρεηηθό κε ηελ
αλάπηπμε Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ISO 50001: 3
επηπιένλ κνλάδεο.
Γηα θάζε επηπιένλ έξγν θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε,
ζρεηηθό κε εξοικονόμθςθ ενζργειασ που να περιλαμβάνει
και τθν ςυλλογι και επεξεργαςία ενεργειακϊν δεδομζνων
(θαη κέρξη δύν έξγα ην αλώηεξν): 2 επηπιένλ κνλάδεο.
Κάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο ISO
50001: 4 επηπιένλ κνλάδεο.
Ρλθρότθτα τθσ ςφνκεςθσ τθσ ομάδασ ζργου, προςόντα
50%
των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου και εμπειρίασ για τθν
κάλυψθ βαςικϊν κεματικϊν περιοχϊν εξειδίκευςθσ του
ζργου.
Ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ:
Α . Έλαλ ππεύζπλν έξγνπ, Γηπισκαηνύρν Μεραλνιόγν ή
Ηιεθηξνιόγν Μεραληθώλ (λα δηαζέηεη Γίπισκα πνιπηερληθήο
Σρνιήο (ΑΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληηζηνίρσλ ζρνιώλ ηεο
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αιινδαπήο) ν νπνίνο:
 λα είλαη ελεξγεηαθόο ειεγθηήο Γ’ ηάμεο ζύκθσλα κε ην
λ. 4342/2015
 λα είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηελ
πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
(ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, ελεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε)
 λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία εθ
ηεο νπνίαο 5 έηε ειάρηζηε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή θαη
δηαρείξηζε
ελεξγεηαθώλ
έξγσλ
όπνπ
ζα
ζπκπεξηιακβάλεηαη εκπεηξία ζε έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν γηα
ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο
Δλέξγεηαο θαηά ISO 50001.
Β. Έλαο Μεραληθόο (ΑΔΙ ή ΤΔΙ) (λα δηαζέηεη πηπρίν ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληηζηνίρσλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο) νη
νπνίνο:
 λα είλαη ελεξγεηαθόο ειεγθηήο B’ ή Γ’ ηάμεο ζύκθσλα
κε ην λ. 4342/2015.
 λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία εθ
ηεο νπνίαο 3 έηε ειάρηζηε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε
ελεξγεηαθώλ έξγσλ όπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη εκπεηξία
ζε έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν γηα ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε
Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαηά ISO 50001.
Γ. Έλαο Μεραληθόο (ΑΔΙ ή ΤΔΙ) (λα δηαζέηεη πηπρίν ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληηζηνίρσλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο) ν
νπνίνο:
 λα είλαη ελεξγεηαθόο ειεγθηήο B’ ή Γ’ ηάμεο ζύκθσλα
κε ην λ. 4342/2015.
 λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία εθ
ηεο νπνίαο 2 έηε ειάρηζηε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή
ή/θαη δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ έξγσλ.

Στθν αξιολόγθςθ όλθσ τθσ ομάδασ ζργου ςυνεκτιμοφνται :
 Τπρόλ επηπιένλ εκπεηξία (ηνπ ππεύζπλνπ ή κέινπο
ηεο νκάδαο έξγνπ) ζε έξγα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα
θαη ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, έξγα ζρεδηαζκνύ θαη
αλάπηπμεο Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαηά
ISO 50001.
 Τπρόλ ύπαξμε κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ πνπ λα
ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (ι.ρ.
ελέξγεηα, ελεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε).

Αξιολόγηςη τεχνικϊν προςφορϊν:
Κάκε κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κi (i είναι το κριτιριο 1 κ.λπ.) που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό
από 100 ζωσ 120. Εκατό (100) βακμοφσ λαμβάνουν οι προςφορζσ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλεσ οι
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, ενϊ ζωσ εκατό είκοςι (120) μποροφν να λάβουν προςφορζσ που
υπερκαλφπτουν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ που κα λάβουν, ςε κάποιο από τα
κριτιρια, βακμό κάτω του εκατό (100), απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Η τεχνικι προςφορά καλφπτει το 80% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ τθσ προςφοράσ ενϊ θ οικονομικι
προςφορά το 20%.
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υνολική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ:
Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται από τθν παρακάτω
ςχζςθ:
UΤ = (K1*β1) + (K2*β2) + (K3*β3)
όπου :
UΤ= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου,
Ki = ο βακμόσ του κριτθρίου και
βi = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου
Αξιολόγηςη Οικονομικήσ Προςφοράσ
Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο τελικό βακμό αξιολόγθςθσ (B) όπωσ
υπολογίηεται από τον τφπο:

Β = 0,80 * (UΣ / UΜΑΧ) + 0,20 * (OΠmin/ΟΠ)
όπου:
Β = Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ (με ςτρογγυλοποίθςθ ςτα δφο δεκαδικά ψθφία)
UT = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ.
Umax = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ προςφοράσ.
OΡ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα
OΠmin = το ςυνολικό κόςτοσ τησ χαμηλότερησ οικονομικήσ προςφοράσ.
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. Η ανακζτουςα αρχι αξιολογεί μπορεί να απορρίψει τθν προςφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα
ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που
προτείνεται, λαμβανομζνων υπόψθ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα. Η ανακζτουςα αρχι
απορρίπτει τθν προςφορά, εάν διαπιςτϊςει ότι θ προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, διότι δεν
ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 18 (Ν.4412/ 2016).
Αςυνικιςτα χαμθλι προςφορά δφναται να κρικεί μία προςφορά όταν είναι χαμθλότερθ του 90% του
ενδιάμεςου (median) των ζγκυρων οικονομικϊν προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτον διαγωνιςμό.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ :
(επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
του διαγωνιηόμενου)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο ππεξεζηώλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θαη
ηνπ πζηήκαηνο Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Π.Γ.Δ. πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κέρξη ηνπ
πνζνύ ησλ 30.000,00 επξώ (€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο απόςεσο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαοηηκήο

ANTIKEIMENO ΤΜΒΑΗ

Δθπόλεζε

ηνπ

Απόδνζεο

θαη

ρεδίνπ
ηνπ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
(χωρίσ Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
(ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α.)

Δλεξγεηαθήο
πζηήκαηνο

Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Π.Γ.Δ.

Ημερομηνία

Για τον προςφζροντα
φραγίδα / Τπογραφή
Ονοματεπϊνυμο νόμιμου εκπροςϊπου
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονομαςία Τράπεηασ……………………………….
Κατάςτθμα………………………………………..
Διεφκυνςθ: (οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ, τθλ-fax)
Ημερομθνία ζκδοςθσ……………
ΕΥΩ……………………………
Ρροσ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡΙΘΜ…….....ΕΤΡΩ….………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι

του

ποςοφ

των

ΕΥΩ……………………………………………………(και

ολογράφωσ)…………………………….ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ υπζρ τθσ
εταιρείασ………………………διεφκυνςθ……..……………………………………. για τθν καλι εκτζλεςθ από
αυτιν των όρων τθσ με αρικμό ………….. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια
………………………………(αρικμ.

διακιρυξθσ………….)

προσ

κάλυψθ

των

αναγκϊν

του

……………………………………….. και το οποίο ποςό καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Ρ.Α εκ
……………..ΕΥΩ αυτισ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ
τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Η παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο
και ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςθσ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων
που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε– ΣΕΤΔ
Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπ ΣΔΤΓ

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν ΡΔΓ, φπσο
απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 ηνπ
Λ.4412/16 θαη ηε δηαθήξπμε. Ρν ζρέδην ΣΔΤΓ παξαηίζεηαη πην θάησ θαη ππάξρεη θαη αλαξηεκέλν ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Ξεξηθέξεηαο ζε ηξείο κνξθέο: ζε κνξθή αξρείνπ .pdf , ζε κνξθή αξρείνπ .xml θαη ζε κνξθή
word. ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο πξνζθέξνληεο, σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
δηαθήξπμεο.
Ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο:
Σξεζηκνπνηεί ην αξρείν ζε κνξθή word θαη ζπκπιεξψλεη ηα αληίζηνηρα πεδία θαη αθνχ ην εθηππψζεη ην
ππνγξάθεη θαη ππνβάιιεη απηφ ην αξρείν ηνπ ΡΔΓ ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο θαη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ην ΡΔΓ.
ή

(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο ςε μορφι .xml, να το αποκθκεφςει ςτον Η/Υ του και να
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Επαναχρθςιμοποίθςθ υφιςτάμενου ΤΕΥΔ» και να τθλεφορτϊςει
(«ανεβάςει») το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΤΕΥΔ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» πιο πριν.
(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ.
(γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ
του ςε μορφι .pdf. με τθν χριςθ κάποιου προγράμματοσ.
(δ) Υπογράφει το αρχείο .pdf που εκτφπωςε
(ε) Υποβάλλει αυτό το αρχείο του ΤΕΥΔ ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.
(η) Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΤΕΥΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝ. Δ/NΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΔΗΜΟ/ΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ
Τασ. Γ/νζη

: Πανεπιζηημίος 254
26110, Πάηπα
Πληποθοπίερ : E. Αδαμοπούλος
Τηλέθυνο
: 2613-613409
Fax
: 2613-613333

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ, μεηά από ηην

απιθμ. ……/2020 (ΑΓΑ: …………………………..) απόθαζη ηηρ

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ:
ζςνοπηικό μειοδοηικό διαγυνιζμό για ηην ανάδειξη αναδόσος για ηη ζύνατη ζύμβαζηρ ςπηπεζιών
για ηην εκπόνηζη ηος σεδίος Ενεπγειακήρ Απόδοζηρ και ηος ςζηήμαηορ Ενεπγειακήρ Διασείπιζηρ
για

ηην

Π.Δ.Ε.

πποϋπολογιζθείζαρ

δαπάνηρ

μέσπι

ηος

ποζού

ηυν

30.000,00

εςπώ

(€)

ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ
απότευρ πποζθοπά βάζει ηηρ βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ-ηιμήρ

Η πποκαλούμενη δαπάνη βαπύνει ηον Πποϋπολογιζμό ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ έηοςρ 2020 και
ζςγκεκπιμένα ηοςρ ΚΑΔ 01.072.0899.01.1231, 02.073.0899.01.1231 και 03.072.0899.01.0011. Για ηο ζκοπό αςηό
έσοςν εκδοθεί οι ςπ’απιθμ. 2214,2215 και 2216 απόθαζηρ ανάλητηρ ςποσπέυζηρ.
Κάθε πποζθοπά θα ζςνηασθεί ζηην Δλληνική γλώζζα και θα ζςνοδεύεηαι από ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά
ζςμμεηοσήρ αςηά αναθέπονηαι ζηην ζσεηική διακήπςξη.

Το σπονικό διάζηημα δέζμεςζηρ ηηρ πποζθοπάρ

είναι 180 ημέπερ από ηην διενέπγεια ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ. Γεν γίνονηαι δεκηέρ εναλλακηικέρ πποζθοπέρ.
Οι πποζθοπέρ ηυν ενδιαθεπομένυν ππέπει, να ςποβάλλονηαι από ηοςρ ίδιοςρ ή από νόμιμα εξοςζιοδοηημένα
ππόζυπα ζηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ- Γ/νζη Οικονομικού- Γημοζιονομικού Δλέγσος - Τμήμα Ππομηθειών Πανεπιζηημίος 254 – (Κηίπιο Β’), Πάηπα

από ηην δημοζίεςζη ηηρ παπούζαρ και μέσπι και ηην

……./…../2020, ημέπα …………………………… και ώπα …………..
Η αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει από ηην από ηην απμόδια επιηποπή διενέπγειαρ διαγυνιζμού ηηρ
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ

ηην

……/…../2020, ημέπα ……………. και ώπα

……….

Οικονομικού-Γημοζιονομικού Δλέγσος, Τμήμα Ππομηθειών, Πανεπιζηημίος 254 – (Κηίπιο Β’), Πάηπα.

ζηη Γ/νζη
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Πληποθοπίερ για ηον διαγυνιζμό παπέσονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ, από 8.00 π.μ. έυρ 14.30 μ.μ.
από ηην Γ/νζη Οικονομικού – Τμήμα Ππομηθειών

, Δ. Αδαμοπούλος ηηλ. 2613 613409 -επί ηυν όπυν ηηρ

διακήπςξηρ και Μ. Μακπή ηηλ. 2613-613263 (επί ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών)
Το πλήπερ κείμενο ηηρ διακήπςξηρ είναι αναπηημένο ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ
www.pde.gov.gr. ζηην διαδπομή Δνημέπυζη → Πποκηπύξειρ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
Εν ςυνεχεία, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, κ. κ. Μωραΐτθ Νικόλαο, Φίλια Ανδρζα, Κωςτακόπουλο Χριςτο και
Δθμθτρογιάννθ Λάμπρο και τουσ ηιτθςε να εκφωνιςουν 12 αρικμοφσ από κατάςταςθ με τουσ
υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτα
εν λόγω ςυλλογικά όργανα, τθσ οποίασ δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία ονομάτων και αρικμϊν
προκειμζνου να προκφψουν τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ και τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων με τουσ
αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν
λόγω διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μζλη
1. Ανδριϊτθ Αικατερίνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδρος
2. Γιάννθ Πολυξζνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Θεοδωροποφλου Διμθτρα, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Ζαφειρόπουλοσ Δθμιτριοσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Καράμπαμπα Ευαγγελία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Κατςαΐτθ Αδαμαντία, ΠΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων του εν λόγω διαγωνιςμοφ
ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μζλη
1. Άγα Βαςιλικι, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδρος
2. Κορζντηελου Βαλεντίνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Κωςταντοποφλου Παραςκευι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Γιαννακιτςίδου Όλγα,ΠΕ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ (ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν Περιβαλλοντολόγων), υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. Παναγιωτοποφλου Θεοφανία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Καφάςθ ουλτάνα, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:293379/18700/05-11-2020

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
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τθσ
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–

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τθν

«ανάδειξθ αναδόχου για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν για τθν εκπόνθςθ του χεδίου Ενεργειακισ
Απόδοςθσ και του υςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ για τθν Π.Δ.Ε. προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ
μζχρι του ποςοφ των 30.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ»

2.

Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ιτοι:



Σθ διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτιματα τθσ και



Σθν περίλθψθ διακιρυξθσ για τθ δθμοςίευςθ ςτον Ελλθνικό τφπο, όπωσ αναλυτικά

περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ

3. υγκροτεί: α) τθν Επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν και β) τθν Επιτροπι
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά
προςόντα, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ και με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 26 του
Ν.4024/2011, ιτοι:
Επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
Σακτικά μζλη
1. Ανδριϊτθ Αικατερίνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ως Πρόεδρος
2. Γιάννθ Πολυξζνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Θεοδωροποφλου Διμθτρα, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Ζαφειρόπουλοσ Δθμιτριοσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ως
Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Καράμπαμπα Ευαγγελία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Κατςαΐτθ Αδαμαντία, ΠΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων
Σακτικά μζλη
1. Άγα Βαςιλικι, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ως Πρόεδρος
2. Κορζντηελου Βαλεντίνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Κωςταντοποφλου Παραςκευι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΑΔΑ: Ω15Λ7Λ6-ΩΡ1
Αναπληρωματικά μζλη
1. Γιαννακιτςίδου Όλγα,ΠΕ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ (ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν Περιβαλλοντολόγων), υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. Παναγιωτοποφλου Θεοφανία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Καφάςθ ουλτάνα, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και
ςυγκεκριμζνα τουσ ΚΑΕ 01.072.0899.01.1231, 02.073.0899.01.1231 και 03.072.0899.01.0011. Για το
ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι υπ’ αρικμ. 2214, 2215 και 2216/2020 αποφάςεισ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι

