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ΑΔΑ: ΩΧΨΞ7Λ6-ΕΤΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 23 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ:37899/232
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 185/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:37565/516/11-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε..

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 185/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για
τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ προμικειασ του Υποζργου με τίτλο: «Προμικεια Ηλεκτρονικϊν
Υδρολθψιϊν,

Κεντρικϊν

Παροχομζτρων

και

Τθλεμετρικοφ

Συςτιματοσ

Παρακολοφκθςθσ,

Καταγραφισ και Ελζγχου των Παροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων»,
προχπολογιςμόσ Υποζργου: 707.685,66€ χωρίσ Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: ΣΑΕ 082/1, κ.ε.:
2020ΣΕ08210003, τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Υφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων»,
που ζχει ενταχκεί ςτο «Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:
0016072077, ςυνολικισ επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ Πράξθσ: 2.198.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α.. Β) Συγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ τθσ ωσ άνω προμικειασ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 09/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22α Φεβρουαρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 45026/284/18-02-2021 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.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ Σφμβουλοσ και τακτικό μζλοσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

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 185/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 8ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α)
Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ
προμικειασ του Υποζργου με τίτλο: «Προμικεια Ηλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Παροχομζτρων
και Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Παροχϊν του
Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», προχπολογιςμόσ Υποζργου: 707.685,66€ χωρίσ Φ.Π.Α.,
χρθματοδότθςθ: ΣΑΕ 082/1, κ.ε.: 2020ΣΕ08210003, τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Υφιςτάμενου
Αρδευτικοφ ζργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που ζχει ενταχκεί ςτο «Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ)
2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, ςυνολικισ επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ Πράξθσ:
2.198.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.. Β) Συγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ τθσ ωσ άνω
προμικειασ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 37565/516/11-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒϋ/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν −
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
7. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
8. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
9. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Αϋ 160), «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ
10. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑϋ/2010), το οποίο τροποποιικθκε με
το άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ

ΑΔΑ: ΩΧΨΞ7Λ6-ΕΤΝ
διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι
είναι αρμόδια «για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε
μορφισ δθμοπραςιϊν κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ
τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
11. Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
12. Σθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου
2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν.
4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
13. Σθν 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
«εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με
τθν υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε τον Πρόεδρο και
τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
14. Σθν αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
15. Σθν τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 249252/4252/29.09.2020 Απόφαςθσ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 384/τ.Βϋ/02.02.2021).
16. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
17. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 147209/2198/15-05-2019 Αίτθςθ τιριξθσ (ΑΔΑΜ: 19REQ005868793) ςτο ΠΑΑ 20142020, Μζτρο: 4, Τπομζτρο: 4.3, Δράςθ: 4.3.1, για τθ χρθματοδότθςθ τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ
υφιςτάμενου αρδευτικοφ ζργου ΣΟΕΒ αβαλίων», με κωδικό ΟΠΑΑ 0016072077.
18. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαςθ Ζνταξθσ (ΑΔΑ:6Ν7Η7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986809)
Πράξεων ςτο «Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020», ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ Πράξθ με
τίτλο: «Βελτίωςθ υφιςτάμενου αρδευτικοφ ζργου ΣΟΕΒ αβαλίων», με κωδικό ΟΠΑΑ 0016072077, με επιλζξιμθ
δθμόςια δαπάνθ: 2.198.000,00€.
19. Σο γεγονόσ ότι θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ Πράξθσ ζχει εγγραφεί ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων ςτθ ΑΕ 082/1 με ενάρικμο 2020Ε08210003 ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 23866/28-02-2020
(ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΣΛΡ-ΤΑΑ) απόφαςθ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων.
20. Σθν υπ. αρικμ. 85/24-06-2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ:9ΔΕΓ7Λ6Θ31) με κζμα «Ζγκριςθ τρόπου ανάκεςθσ ενόσ (1) Τποζργου με τίτλο: «Προμικεια Θλεκτρονικϊν Τδρολθψιϊν,
Κεντρικϊν Παροχομζτρων και Σθλεμετρικοφ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των
Παροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Σ.Ο.Ε.Β. αβαλίων» με προχπολογιςμό Τποζργου: 877.530,22€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Τφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου ΣΟΕΒ
αβαλίων», που ζχει ενταχκεί ςτο «Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΑΑ:
0016072077, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ Πράξθσ: 2.198.000,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., με ανοικτι
θλεκτρονικι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν.4412/2016, για τθν ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμικειασ άνω
των ορίων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016».
21. Σθν από 04/12/2020 αναςυνταχκείςα μελζτθ του υποζργου 1: «Προμικεια Θλεκτρονικϊν Τδρολθψιϊν,
Κεντρικϊν Παροχομζτρων και Σθλεμετρικοφ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των
Παροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Σ.Ο.Ε.Β. αβαλίων» που διαβιβάςτθκε ςτθν υπθρεςία μασ με το υπ’ αρικ.
πρωτ. 609/18-12-2020 ζγγραφο του ΣΟΕΒ αβαλίων.
22. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 345200/5711/29-01-2021 απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ αναςυνταχκείςασ μελζτθσ (ΑΔΑ:
673Β7Λ6-ΔΩΚ) του υποζργου 1: «Προμικεια Θλεκτρονικϊν Τδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Παροχομζτρων και
Σθλεμετρικοφ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Παροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου
του Σ.Ο.Ε.Β. αβαλίων»
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23. Σο υπϋ αρικ. πρωτ. οικ. 613/05-02-2021 ζγγραφο διατφπωςθσ κετικισ γνϊμθσ για τα ςχζδια διακιρυξθσ και
τθ διαδικαςία προκιρυξθσ του εν λόγω κζματοσ από τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Π. Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
ΕΙΘΓΟΤΜΕΘΑ
α) τθν ζγκριςθ δθμοπράτθςθσ και όρων δθμοπράτθςθσ για τθ διενζργεια ανοικτισ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ,
άνω των ορίων μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) για τθν
ανάδειξθ αναδόχου τθσ προμικειασ του Τποζργου με τίτλο: «Προμικεια Θλεκτρονικϊν Τδρολθψιϊν, Κεντρικϊν
Παροχομζτρων και Σθλεμετρικοφ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Παροχϊν του
Αρδευτικοφ Δικτφου του Σ.Ο.Ε.Β. αβαλίων», με προχπολογιςμό Τποζργου: 877.530,22€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α., τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Τφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου ΣΟΕΒ αβαλίων», που ζχει ενταχκεί ςτο
«Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΑΑ: 0016072077, ςυνολικισ επιλζξιμθσ
δθμόςιασ δαπάνθσ Πράξθσ: 2.198.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
β) τθ ςυγκρότθςθ τθσ παρακάτω Επιτροπισ:
τριμελισ Επιτροπι (τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν) Διαγωνιςμοφ για τθ διενζργεια – Αποςφράγιςθ
και Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων, του εν λόγω διαγωνιςμοφ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν,
κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8-8-2016).
Θ διακιρυξθ, θ περίλθψθ και θ προκιρυξθ ζχουν ωσ εξισ:
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ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Ρφργοσ,

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Αρικ. Ρρωτ.:
Α/Α Συςτιματοσ:

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΡΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ
TOY ΥΡΟΕΓΟΥ:
«Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και Τθλεμετρικοφ
Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Ραροχϊν του
Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων»
ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ:
«ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΔΕΥΤΛΚΟΥ ΕΓΟΥ ΤΟΕΒ ΣΑΒΑΛΛΩΝ»
με εκτιμϊμενθ αξία 707.685,66 Ευρϊ χωρίσ Φ.Ρ.Α.
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ
Επωνυμία

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Διοικθτιριο

Ρόλθ

Ρφργοσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

27131

Χϊρα1

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS2

EL633

Τθλζφωνο
Φαξ
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ και ανικει ςτθν Γενικι
Κυβζρνθςθ-Υποτομζασ ΟΤΑ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.4
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό και ειδικότερα ο ν.4412/2016 « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων,
Ρρομθκειϊν, και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ):
Στοιχεία Επικοινωνίασ 5
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.prοmitheus.gοv.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.6
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν και θ υποβολι προςφορϊν πραγματοποιείται
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.prοmitheus.gοv.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
γ)

1
2

3

4

5
6

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ ι www.pde.gοv.gr

Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ)
Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι
προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται: «Θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα
είναι περιοριςμζνθ. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..»
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1.2

τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ7
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ).
Το Υποζργο με τίτλο: «Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και

Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Ραροχϊν του Αρδευτικοφ
Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων» με προχπολογιςμό Υποζργου: 877.530,22€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.,
περιλαμβάνεται ςτθν Ρράξθ με τίτλο: «Βελτίωςθ Υφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που ζχει
ενταχκεί ςτο «Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020», ςτθ Δράςθ 4.3.1 «Υποδομζσ Εγγείων
Βελτιϊςεων», του Υπομζτρου 4.3 «Στιριξθ για Επενδφςεισ ςε υποδομζσ που ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ, τον
εκςυγχρονιςμό ι τθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ», με κωδικό ΟΡΣΑΑ: 0016072077,
ςυνολικισ επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ Ρράξθσ: 2.198.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α..
H ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ Ρράξθσ ζχει εγγραφεί ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ςτθ ΣΑΕ 082/1
με ενάρικμο 2020ΣΕ08210003.

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ
Το αντικείμενο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου κα είναι θ προμικεια, θ εγκατάςταςθ και θ κζςθ
ςε πλιρθ λειτουργία 1125 θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν, 5 κεντρικϊν παροχόμετρων (ροόμετρων) και ενόσ
ςυςτιματοσ ελζγχου - παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ και φόρτιςθσ καρτϊν ςτισ υφιςτάμενεσ υδρολθψίεσ και
Αντλιοςτάςια ςτο δίκτυο άρδευςθσ του Τ.Ο.Ε.Β Σαβαλίων ςτουσ Διμουσ Ρθνειοφ και Ιλιδασ του Νομοφ
Θλείασ.
Οι θλεκτρονικζσ υδρολθψίεσ κα αποτελοφνται από παροχόμετρο , βαλβίδα και ςφςτθμα μετάδοςθσ δεδομζνων
ςτον υπολογιςτι που κα βρίςκεται ςτα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Ρροκειμζνου να γίνει θ εγκατάςταςθ των
υδρολθψιϊν κα γίνει αφαίρεςθ των υπαρχόντων καταςκευϊν-υδροςτομίων τα οποία κα παραδοκοφν ςτον
Τ.Ο.Ε.Β. Οι θλεκτρονικζσ υδρολθψίεσ κα ενεργοποιοφνται - απενεργοποιοφνται μζςω ςυςτιματοσ ‘’ζξυπνθσ
κάρτασ’’ με ςκοπό τθν χρζωςθ των αρδευτϊν βάςει του όγκου κατανάλωςθσ νεροφ.
Τα 5 κεντρικά ροόμετρα (υδρομετρθτζσ) κα εγκαταςτακοφν ςτουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ 5 αντλιοςταςίων που
βρίςκονται ςτθν περιοχι ευκφνθσ του ΤΟΕΒ. Θ εγκατάςταςισ τουσ κα γίνει εντόσ των υφιςτάμενων φρεατίων.
Τα ροόμετρα κα ζχουν ςφςτθμα μεταφοράσ δεδομζνων ςτον υπολογιςτι που κα βρίςκεται ςτα γραφεία του
Τ.Ο.Ε.Β.
Το ςφςτθμα ελζγχου-προγραμματιςμοφ (ΣΕΡ) κα αποτελείται από κεντρικό υπολογιςτι και περιφερειακζσ
ςυςκευζσ – κάρτεσ, κα ζχει τα αντίςτοιχα λογιςμικά με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ υδρολθψιϊν-ροόμετρων ςε πραγματικό χρόνο κακϊσ και τθν διαχείριςθ των δεδομζνων των
‘’ζξυπνων καρτϊν’’ ςε ςχζςθ με τουσ αρδευτζσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 8
τιμισ, ςε ευρϊ για τθ ςυνολικι ποςότθτα των υπό προμικεια ειδϊν, με τθν προχπόκεςθ θ προςφορά να μθν
υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ ανωτζρω προμικειασ και να είναι ςφμφωνα με όςα αναλυτικά
περιγράφονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ι, IV, V και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VI, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
Διακιρυξθσ αυτισ.

7
8

Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
Άρκρο 86 ν.4412/2016.
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Θ παροφςα Σφμβαςθ δεν διαχωρίηεται ςε τμιματα και θ ανακζτουςα αρχι, για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ,
κα επιλζξει για τθν προμικεια ζναν ανάδοχο. Θ ανωτζρω προμικεια κα εκτελεςτεί ςαν ενιαίο τμιμα, δεν
μπορεί να χωριςτεί ςε επιμζρουσ τμιματα λόγω τθσ φφςθσ τθσ προμικειασ που αφορά τθν προμικεια και
εγκατάςταςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου και πλιρωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν και
κεντρικϊν υδρομζτρων.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV) : 42131160-5 (Δίκτυο κρουνϊν υδρολθψίασ), 38411000-9 (Υδρόμετρα), 31710000-6 (Θλεκτρονικόσ
Εξοπλιςμόσ) και ςυμπλθρωματικϊν CPV: 38421110-6 (Μετρθτζσ ροισ) και 32441000-6 (Εξοπλιςμόσ
τθλεμετρίασ)9
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 877.530,22€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 707.685,66€, ΦΡΑ: 169.844,56€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ .... ι
ςε άλλο περιγραφικό ζγγραφο *ςυμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. πχ Ραράρτθμα ..... Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων
κλπ+ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

1.4 Θεςμικό πλαύςιο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ10:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)11, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο,
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ,
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» όπωσ ιςχφει.
 του ν.4700/2020 (A’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό
πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο,
διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ».

9
10

11

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει
Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των
μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,12
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ”,
 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)13
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν14
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,


του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με
τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»15, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ
εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ
«ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»16.

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με αρ.
57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,

12
13

14

15

16

Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που προβλζπεται
ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρκρου 379.
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο διαγωνιςμόσ
προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ άνω
απόφαςθσ, ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ.. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.
Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του
ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ
(1.000.000,00 €)
Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. Ρρβλ.
τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) & ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.
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 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.),»
 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α') : Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+,
 Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α'): Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν
προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό
απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για
τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ. » Άρκρο 43
Τροποποίθςθ διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Αϋ 147) & άρκρο 44, και 45,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά
παραπάνω.
Και επίςθσ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’,
2. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Αϋ/27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με τθ με αρικ. 248595/27-12- 2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30-12-2016) απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελ/νιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου κακϊσ και (α)
τθ με αρικ. 165633/8-8-2017 απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελ/νιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Λονίου (ΦΕΚ2953 Β’/29-8-2017) «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» με τθν οποία τροποποιικθκε θ με αρικ. 248595/27-12-2016 απόφαςθ και
(β) τθ με αρικ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελ/νιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Λονίου (ΦΕΚ 2070 Β/7-6-2018) «Τροποποίθςθ- Συμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ
Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» με τθν οποία ςυμπλθρϊκθκε θ με αρικ. 248595/27-12-2016
απόφαςθ,
3. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Λουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
4. Τθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
5. Τθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2
και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Τθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
7. Τθν υπ’ αρικμ. ΡΔΕ/ΔΔ/287072/3873/1-10-2019(ΦΕΚ 4027/τ. Β/4-11-2019) Απόφαςθ του κ. Ρεριφερειάρχθ
Δυτ. Ελλάδασ περί εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ με εντολι Ρερ/χθ ςτον Οικονομικισ Ρολιτικισ και Διοίκθςθσ
Ρ.Δ.Ε.
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8. Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Ρεριφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ
επιτροπισ περιφερειϊν»,
9. Τθν υπ αρίκμ. ΡΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
10. Τθν αρίκμ. ΡΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
11. Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ,
12. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1, υποπαρ. i, περ. iv του άρκρου του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ
87/τΑϋ/2010), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 40 του Ν. 4735/2020,
13. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 1184/12-03-2019 πρόςκλθςθ (ΑΔΑ: 7ΧΣ27Λ6-ΑΥ6) τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ
Ρ.Δ.Ε. για τθν υποβολι πρόταςθσ ςτο Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014 – 2020, ςτο Μζτρο 4:
«Επενδφςεισ ςε υλικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ», Υπομζτρο 4.3: «Στιριξθ για επενδφςεισ ςε υποδομζσ που
ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ, τον εκςυγχρονιςμό ι τθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ»,
δράςθ 4.3: «Υποδομζσ εγγείων βελτιϊςεων»
14. Τθν από 19/04/2019 ςυνταχκείςα μελζτθ του υποζργου 1:«Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν,
Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των
Ραροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων» που διαβιβάςτθκε ςτθν υπθρεςία μασ με το υπ’
αρικ. πρωτ. 128074/10529/06-05-2019 ζγγραφο τθσ ΔΑΟΚ ΡΕ Θλείασ.
15. Tθν υπ’ αρικμ. 308/13-05-2019 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ
Ρεριφερειακοφ Συμβοφλιου Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ:6ΝΣΦ7Λ6-50Σ) με κζμα: «Ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ
για ζνταξθ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Υφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», ενδεικτικοφ
προχπολογιςμοφ 2.198.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςτο Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
(ΡΑΑ) 2014–2020, ςτο Μζτρο 4: «Επενδφςεισ ςε υλικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ», Υπομζτρο 4.3: «Στιριξθ
για επενδφςεισ ςε υποδομζσ που ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ, τον εκςυγχρονιςμό ι τθν προςαρμογι τθσ
γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ», δράςθ 4.3: «Υποδομζσ εγγείων βελτιϊςεων».
16. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 148021/2228/15-05-2019 απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ οριςτικισ μελζτθσ (ΑΔΑ:78Σ97Λ6ΣΝΑ) του υποζργου 1:«Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και Τθλεμετρικοφ
Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Ραροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του
Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων» τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Υφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου
ΤΟΕΒ Σαβαλίων».
17. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 147209/2198/15-05-2019 Αίτθςθ Στιριξθσ (ΑΔΑΜ: 19REQ005868793) ςτο ΡΑΑ 20142020, Μζτρο: 4, Υπομζτρο: 4.3, Δράςθ: 4.3.1, για τθ χρθματοδότθςθ τθσ Ρράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ
υφιςτάμενου αρδευτικοφ ζργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», με κωδικό ΟΡΣΑΑ 0016072077.
18. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαςθ Ζνταξθσ (ΑΔΑ:6Ν7Η7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986809)
Ρράξεων ςτο «Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020», ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ
Ρράξθ με τίτλο: «Βελτίωςθ υφιςτάμενου αρδευτικοφ ζργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», με κωδικό ΟΡΣΑΑ
0016072077, με επιλζξιμθ δθμόςια δαπάνθ: 2.198.000,00€.
19. Τθν υπ. αρικμ. 85/24-06-2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ:9ΔΕΓ7Λ6Θ31) με κζμα «Ζγκριςθ τρόπου ανάκεςθσ ενόσ (1) Υποζργου με τίτλο: «Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν
Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και
Ελζγχου των Ραροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων» με προχπολογιςμό Υποζργου:
877.530,22€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθσ Ρράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ Υφιςτάμενου Αρδευτικοφ
ζργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που ζχει ενταχκεί ςτο «Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020», με
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κωδικό ΟΡΣΑΑ: 0016072077, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ Ρράξθσ: 2.198.000,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α., με ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν.4412/2016, για τθν ανάκεςθ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ προμικειασ άνω των ορίων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016».
20. Τθν από 04/12/2020 αναςυνταχκείςα μελζτθ του υποζργου 1: «Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν,
Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των
Ραροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων» που διαβιβάςτθκε ςτθν υπθρεςία μασ με το υπ’
αρικ. πρωτ. 609/18-12-2020 ζγγραφο του ΤΟΕΒ Σαβαλίων.
21. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 345200/5711/29-01-2021 απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ αναςυνταχκείςασ μελζτθσ (ΑΔΑ:
673Β7Λ6-ΔΩΚ) του υποζργου 1: «Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και
Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Ραροχϊν του Αρδευτικοφ
Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων»
22. ………….

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ..../....../........και ϊρα ..........17
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.prοmitheus.gοv.gr ,
τθν ………., θμζρα ………… και ϊρα …. τθν ………., θμζρα ………… και ϊρα ……………
Προςοχή: Μετά την παρζλευςη την καταληκτικήσ ημερομηνίασ και ώρασ δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολήσ
προςφοράσ ςτο Σφςτημα.

1.6

Δημοςιότητα

Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ ……/………/……... ςτθν
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. *ςυμπλθρϊνεται επίςθσ αρικμόσ και θμερομθνία δθμοςίευςθσ,
εφόςον είναι γνωςτά+
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 18.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.19:
http://www.prοmitheus.gοv.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα
ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : ………
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 20 21 22 23, ςφμφωνα με
το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :
17

18
19
20

21

Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και
τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία
παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των
άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου
νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν.
Άρκρο 36 του ν. 4412/2016.
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4
θ
του ΡΔ 118/2007 / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 περίπτ. (59 και 82)
και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 .
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007/άρκρο 5
του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και
άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.
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.......
*ςυμπλθρϊνεται ο ελλθνικόσ τφποσ (αναφορά ςε ζντυπα, θμερομθνία αποςτολισ και δθμοςίευςθσ, εφόςον θ
τελευταία είναι γνωςτι) αναλόγωσ εάν θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 4 του π.δ. 118/2007 ι
του άρκρου 5 του ΕΚΡΟΤΑ, τθρουμζνων και των διατάξεων του ν. 3548/2007+ .
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4
του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gοv.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)24
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε *ι κα καταχωρθκεί+ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) : www.............gr ςτθν διαδρομι : ……… ►………. ►…….., ςτισ …../..…/……..….25.*ςυμπλθρϊνεται
αναλόγωσ κατά περίπτωςθ+
Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ26
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

22

23

24

25

26

Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
Θ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ
Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.), βλζπε
ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΟΝΛΚΘ ΑΛΛΘΛΟΥΧΛΑ ΚΑΤΑΧΩΛΣΘΣ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΑΚΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΤΘΣΘ ΣΕ ΛΟΛΡΑ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΛΒΛΛΑ Λ & ΛΛ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ
Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Διαχειριςτικισ Αρχισ , ι του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ, για διάςτθμα δζκα (10) τουλάχιςτον
θμερολογιακϊν θμερϊν, αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ με αρ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ Βϋ3521/01-11-2016) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Γενικϋσ Πληροφορύεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,27 είναι τα ακόλουκα:
1. θ με αρ. ………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
2. το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ28

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.prοmitheus.gοv.gr 29.

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.prοmitheus.gοv.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο30. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.

27

28

29

30

Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου
2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει ι να
προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου
63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των
εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και
τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί
και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ
ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ
Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί
προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ ευχζρειασ τθσ Α.Α.
Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τθν
επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ
άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία,
ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων.
Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14)
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ31:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.

2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)32. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 33.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται
από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.34
Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με τα
άρκρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά του παρόντοσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα
αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ι θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία
δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ
χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι των
αιτιςεων ςυμμετοχισ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία
φζρει μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ
31

33
34

Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι
επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apοstile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 43 του
ν. 4605/2019.
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Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

2.1.5 Εγγυιςεισ35
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14
του ν. 4364/2016 (Αϋ13)36, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ
τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν37, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και καλισ λειτουργίασ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Σχετικά υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν επιςυνάπτονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και

35
36
37

Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016 ϋ
Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018),
Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.38
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι39 για τθν υποβολι προςφοράσ40.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.41

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ42
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ43, για ποςό που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ ΦΡΑ και ανζρχεται ςτο ποςό των
δεκατεςςάρων χιλιάδων εκατόν πενιντα τεςςάρων ευρϊ (14.154,00 €)44.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι ...................., άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο
άρκρο 72 του ν. 4412/201645.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

38

39
40

41
42
43

45

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. επιφυλάςςουν για
τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ.
Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 72 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν.
4412/2016).
Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, (άρκρο 72 παρ. 1
περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).
Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και τθν
παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
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2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ46
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ47 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ
(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002,
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.

46
47

Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:
α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω
νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α.
του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ
και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, να
κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ,
μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου48.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.3.2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ,
εάν θ ανακζτουςα αρχι:
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία,
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα,
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με
τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι
ιςχφ. Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ, είναι ίςθ ι
κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.
2.2.3.2.Α. Αν ο οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι Ζλλθνασ
πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α' και β' τθσ παρ. 2.2.3.2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016, ι άλλου αντίςτοιχου
εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον
αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ
παραπάνω υποχρεϊςεισ του.
Οι περ. α' και β' τθσ παρ. 2.2.3.2 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ
διακανονιςμοφ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ
48

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017
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ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται49 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ50:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201651,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,52
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ,
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’
εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.

49

50

51

52

Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ
παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ),
με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ
επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για
τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95)
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107
περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο Τ.Ε.Υ.Δ.
(για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 53
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει
(αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)54.
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)55 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
(αυτοκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν
τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ 56.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/201657.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ.

53

54
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Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, πρβλ. υπ’
αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν
υπόκεςθ C-124/2017.
Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω
εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ επιτροπι τθσ
παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.
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Κριτιρια Επιλογισ58
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ59
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ60.

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια61
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ
εκκακαριςμζνεσ οικονομικζσ τουλάχιςτον 500.000,00€.

58

59
60
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Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 75 παρ. 1 του ν.
4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα,
περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο
παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ
ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται,
περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα
κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ),
είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία
κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα62
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ απαιτείται63:
α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ64 να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία (1) ςυναφι παράδοςθ –
προμικεια του ςυγκεκριμζνου τφπου ιτοι προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία θλεκτρονικϊν
υδρολθψιϊν. Ωσ τελευταία πενταετία λογίηεται το χρονικό διάςτθμα ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Το χρονικό διάςτθμα τθσ πενταετίασ για το οποίο κα λθφκοφν υπόψθ ςτοιχεία παρόμοιων παραδόςεων ωσ άνω
κρίνεται απαραίτθτο για τθ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ κατά τα προβλεπόμενα ςτθν
παρ. α ii του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.
β) Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κατ’ ελάχιςτον:
- ζναν (1) Μθχανικό ειδικότθτασ Ρολιτικοφ ι Μθχανολόγου ι Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ (ΑΕΛ ι ΤΕΛ) και
- ζναν (1) Μθχανικό Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν (ΑΕΛ ι ΤΕΛ).

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ65
Οι οικονομικοί φορείσ, όςον αφορά τα Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται:
-

με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ και

-

με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.

Οι πιςτοποιιςεισ κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν, να είναι εκδόςεωσ διαπιςτευμζνου οργανιςμοφ και το αντικείμενό τουσ να είναι ςυναφζσ με αυτό
τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ – εγκατάςταςθσ.

2.2.8

Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ66. Στθν
62

63
64

65

66

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ και τθν
εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από ςυμβάςεισ
που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τισ απαιτοφμενεσ
επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν
αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα
μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν
το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ,
τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ
παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων
είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία
κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω.
Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν πριν από
τθν τελευταία τριετία.
Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 4412/2016).
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ .
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περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ67.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ 68.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 69.
Θ εκτζλεςθ των κάτωκι κακθκόντων που αφοροφν τθν προμικεια των θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν γίνεται
υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν
από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προςφορών
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ
(ΕΕΕΣ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛΛ , το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ 70 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΕΕΕΣ ςε επεξεργάςιμθ μορφι
είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν71
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι
δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
67
68
69
70

71

Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια
Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ. Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Prοmitheus
ESPDint (https://espdint.eprοcurement.gοv.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του
ΕΣΘΔΘΣ www.prοmitheus.gοv.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για
τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .dοc
αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι http://www.eaadhsy.gr/index.php/categοry-articles-gia-tοusfοreis/233-egkrish-tοy-typοpοihmenοy-entypοy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmοsias-symvashs-katw-twnοriwn-twn-οdhgiwn
Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’).
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φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
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.72
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα73 74
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201675.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ
(παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )76.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.477.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι
βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)του άρκρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν78.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν79. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.
72
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Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ.
Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο
εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα άρκρα
2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των
οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ)
ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.
Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
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Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.80
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του81.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.282 και 2.2.3.483 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του84.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι
το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο
τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των

80
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Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων,
που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ
κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και
εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APΟSTILLE), οι οποίεσ
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον
υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά,
τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν.
4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται
μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο
«δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου».
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
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εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά
πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων85.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ
και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του86 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται
από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ87
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα
ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί
να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν88, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο
Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,89 κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ
και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο
βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ
προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ,
ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να
προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε
μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ
30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ

85

86
87
88
89

Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
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ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν ζχει
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από
αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και
αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι
Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα
ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει τθ
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από
τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων
του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 90.και
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ
ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.91
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
Επιμελθτιριο με τθν οποία κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,92 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείσ (ακροιςτικά ςε περίπτωςθ ενϊςεων/κοινοπραξίασ) προςκομίηουν:
Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του «γενικοφ» κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ
χριςεισ, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του,
εφ’ όςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν, ςυνοδευόμενθ (θ διλωςθ) από
οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των
90
91

92

Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ,
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα,
κατά περίπτωςθ .
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 4605/2019.
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οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ .
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά,
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο
ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/201693 και ειδικότερα:
α)Κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων αντίςτοιχων προμθκειϊν και εγκαταςτάςεων που
πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία πενταετία, κατά μζγιςτο όριο, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ
θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. Οι παραδόςεισ και οι παροχζσ υπθρεςιϊν
αποδεικνφονται:
- εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια
αρχι,
- εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι, εάν τοφτο δεν είναι δυνατόν, με απλι
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα.
β) Κατάλογο του τεχνικοφ προςωπικοφ ι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του
υποχρεϊςεων, ανά ειδικότθτα, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ
για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ, και ςτον οποίον (κατάλογο) κα επιςυνάπτονται αντίγραφα των αντίςτοιχων
επαγγελματικϊν αδειϊν. Ο κατάλογοσ κα είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνοσ από το νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα των
ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν94 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο κακϊσ και πίνακα τεκμθρίωςθσ
ςτον οποίο κα αναφζρεται ο φορζασ πιςτοποίθςθσ, το πρότυπο διαχείριςθσ, ο ςκοπόσ/καλυπτόμενο
αντικείμενο, ο αρικμόσ πιςτοποιθτικοφ, θ θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, ςφμφωνα με
το παρακάτω υπόδειγμα:
Α/Α

Φορζασ
πιςτοποίθςθσ

Ρρότυπο
διαχείριςθσ

1

EN ISO 9001:…

2

EN ISO 14001:…

Σκοπόσ/καλυπτόμενο
αντικείμενο

Αρικμόσ
πιςτοποιθτικοφ

Θμερομθνία
αρχικισ
ζκδοςθσ

Θμερομθνία
λιξθσ

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 95. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι

93

94

95

Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ XII
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ
ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6.
Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
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του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν,
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι,
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
«…τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι
τουσ..» παρ. 7 του άρκρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α').»
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ96 που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά
τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει,
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.97
Β.10. Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν
τθν παράγραφο 2.2.3.1, τθν παράγραφο 2.2.3.2 (γ) και τθν παράγραφο 2.2.3.4(β) εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ, β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.3.2 (α, β)
96
97

Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
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εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολι τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ,
να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν
παράγραφο 2.2.4 και τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τουσ, δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον
ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ και ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
«…τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι
τουσ..» παρ. 7 του άρκρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α') ωσ τροποποίθςθ του άρκρου 80
του Νόμου 4412/2016.»

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ98
Κριτιριο ανάκεςθσ99 τθσ Σφμβαςθσ100 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ για το ςφνολο των ειδϊν τθσ Διακιρυξθσ.

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I,II, IV, V KAI VI τθσ
Διακιρυξθσ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ101.

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.prοmitheus.gοv.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016,
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».102
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
98

99

100
101
102

Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ
(ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 86
του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που
επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να
αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ
και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).

Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 και 5
του άρκρου 22 του ν. 4412/2016).
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διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ
www.prοmitheus.gοv.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά
μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ
δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν
χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 103
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.104
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα105, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16.
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ
περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων
103
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Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και τροποποιικθκε
με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
Ρρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.
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ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ
φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό
φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.106
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν
εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν
τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apοstille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά
τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι
τθσ διαδικαςίασ.107

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν108:
α) Tο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν.
4412/2016109, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου dοc,
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.prοmitheus.gοv.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα ΛΛΛ),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
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Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και τροποποιικθκε με
107
το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να
προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ,
περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
107
Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016.
Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr
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2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά
H τεχνικι προςφορά που περιλαμβάνεται ςτο ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι
Ρροςφορά», κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I,II, IV, V KAI VI τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ
οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν110.
Τα περιεχόμενα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
«Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ.» παρ 7.άρκρο 43 του
Ν. 4605/2019.

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ιτοι τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.
Σθμειϊνεται ότι ςτθν Ρροςφερόμενθ Τιμι δεν περιλαμβάνεται ο ΦΡΑ.
Το εκάςτοτε ποςοςτό ΦΡΑ επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα. Στθ
ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επιπλζον, ςυμπλθρϊνεται και υποβάλλεται θλεκτρονικά και ο πίνακασ του υποδείγματοσ οικονομικισ
προςφοράσ του Ραραρτιματοσ VIΙ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ςε μορφι αρχείου .pdf, ςυμπλθρωμζνο και
ψθφιακά υπογεγραμμζνο.
Στον πίνακα του υποδείγματοσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ Διακιρυξθσ, κα ςυμπλθρϊνεται θ τιμι ανά είδοσ
χωριςτά και κα αφορά το ςφνολο των ποςοτιτων των ειδϊν τθσ προμικειασ.
Το εν λόγω ζντυπο οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να το προμθκευτοφν ςε επεξεργάςιμθ μορφι wοrd μζςω
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί χωριςτό κεφάλαιο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ των διαγωνιηόμενων.
Α. Τιμζσ
Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα .
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ειδικότερα θ προςφορά κα περιλαμβάνει τιμι ςφμφωνα με όλα όςα ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ – ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I,II, IV, V KAI VI
Θ τιμι που κα προςφερκεί δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.

110

Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016.
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Οι ςυμμετζχοντεσ ωσ τιμι προςφοράσ κα ςυμπλθρϊςουν τθν τιμι, με δφο (2) δεκαδικά ψθφία, που
προςφζρουν.
Θ οικονομικι προςφορά του ςυςτιματοσ και το Ζντυπο υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του
Ραραρτιματοσ VIΙ υπογράφονται ψθφιακά από τον ίδιο τον προςφζροντα ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου
ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων υποβάλλεται κοινι προςφορά θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα
από το ςφςτθμα.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ του
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν111
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι,
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για
χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα,
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.112

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν113
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει,
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
111
112
113

Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
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προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,114
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

114

Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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3

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν115
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) 116, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν.....και
ϊρα......ι τθν *117+ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ϊρα...



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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ
παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα
λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του
οργάνου118.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»,
μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του
(υπό) φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν119.
115

116

117

118

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (άρκρο 16)
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
Ρροτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ να ορίηουν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν μετά τθν παρζλευςθ
τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου να ζχει προςκομιςτεί από
τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.3.1 τθσ παροφςασ.
Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να
ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι120 προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.121
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων122 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.123
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.124

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου125 - Δικαιολογητικϊ
προςωρινού αναδόχου
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και
τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 126 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ127 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3)
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να
119
120
121
122

123
124
125
126
127

Ρρβλ. άρκρο 100. παρ. 4, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ.
Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπωσ τροποποιικθκε
με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 33 του ν.4608/2019.
Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του άρκρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν128. Πταν
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα
αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ129
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.130
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά131 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΕΕΕΣ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για
τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ
των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του132.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα
ανωτζρω133 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι

128

129
130

131
132
133

Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ.
αδ και αε του ν. 4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν.
4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3.
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
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μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15%134 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ
ποςότθτασ και ποςοςτό 50%135 ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ
κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό
ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά136, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρο 324 του
Ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 137. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από
τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ138 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά139.

134

135
136

137
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Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016).
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016).
Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται υποβολι
υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, και β) ςτθν
περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019.
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3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ
προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ140 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ
είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα
αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15)
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ141.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά142 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι»
και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Pοrtable Dοcument Fοrmat (PDF), το
οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν143
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο
άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του
ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ,
ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν
υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.144
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ,
εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ.
39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ.
39/2017.
140
141
142

143

144

Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)”.
Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ,
θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ
προςφυγισ
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ145
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα
(10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των
απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ
του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.146
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.147
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν
ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου148. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ
και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ
αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ149. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά150.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο
που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
145

146
147

148
149
150

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

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
4.1 Εγγυόςεισ (καλόσ εκτϋλεςησ και καλόσ λειτουργύασ)

4.1.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ ι το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα
ΛΧ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 151
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθν προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ. Εάν ςτο
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.
4.1.2. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια (και εγκατάςταςθ) ςυςτιματοσ
για δφο (2) χρόνια από τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του. Ο ανάδοχοσ, για τθν καλι
λειτουργία του ςυςτιματοσ των θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν, κα πρζπει να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι που
να καλφπτει το 3% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ αυτι κα κατατεκεί από τον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, πριν από τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ και κα ιςχφει, πλζον δφο (2) μινεσ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τθσ Σφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ ι το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα
ΛX τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.

4.2 υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

151

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο,
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον
του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και
τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων
ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο
Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105
του ν. 4412/2016 .152
Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ιδθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεργολαβύα
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.153. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.

152
153

Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016
Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν.
4412/2016.

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ154
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/155 156
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται και
από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ, αποκλειόμενθσ, ρθτά, οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία
και με τθν προχπόκεςθ ότι κα εξαςφαλίηεται θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ όπωσ προδιαγράφθκε.

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ157
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

154
155

156

157

Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο
107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον πρόκειται
για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι
προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ
τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ
και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να
μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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5

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
5.1 Σρόποσ πληρωμόσ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου των υλικϊν τθσ προμικειασ ,
εγκατεςτθμζνα και πλιρωσ λειτουργικά μετά και τθ λιξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ.
β) Εάν ο ανάδοχοσ επικυμεί τθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων, θ πλθρωμι γίνεται ωσ εξισ:
- ςε ποςοςτό 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ τμθματικισ παράδοςθσ των ειδϊν, με τθν παραλαβι του υλικοφ –
εξοπλιςμοφ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςε κζςθ που κα υποδείξει ο ΤΟΕΒ Σαβαλίων
και λειτουργικοφ, κατόπιν ςφνταξθσ πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ τμθματικισ παράδοςθσ από τθν αρμόδια
Επιτροπι παραλαβισ μετά από μακροςκοπικό ζλεγχο και,
- ςτο υπόλοιπο ποςοςτό 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ, θ πλθρωμι κα γίνει με τθν
οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ Σφμβαςθσ μετά και τθ λιξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ.
H πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και
τθν πλθρωμι.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 158
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016159
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016)160 .
δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων κρατιςεων ι/και φόρου
ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ ςφμβαςθσ,
ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ161 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
158
159

160

Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ
και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν
λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
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εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά
μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο
άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο162 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για
το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο
όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ
χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο
ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ
τθσ ζνωςθσ.

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων163
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
Ραραρτθμάτων τθσ παροφςθσ, των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1.
(Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι
των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ
πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ
κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
161
162
163

Άρκρο 203 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 207 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
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εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.
Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά
τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι,
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του
άρκρου 205Α του ν. 4412/2016164. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

164

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

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
6.1 Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια υλικά και να τα εγκαταςτιςει με δαπάνθ του
αναδόχου ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I,II, IV, V KAI VΙ.Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ
των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο
και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι
κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ
των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό,
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2

Παραλαβό υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16165 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ
των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε
αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208
του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
165

Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται
τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο
αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ,
λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ
ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω
μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα
τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ εν λόγω προμικειασ και εγκατάςταςθσ, ορίηονται οι ζξι (6) μινεσ από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, περιλαμβανομζνου και του χρόνου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και
κατά οριηόμενα ςτθν Ε.Σ.Υ. του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα
ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ.
α) Θ παραλαβι των ειδϊν μετά τθ διενζργεια μακροςκοπικοφ ελζγχου πραγματοποιείται εντόσ δεκαπζντε (15)
θμερϊν από τθν προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ αυτϊν, πλιρωσ λειτουργικϊν, ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ ςε
κζςεισ που κα υποδείξει ο ΤΟΕΒ, οπότε και ςυντάςςεται το πρωτόκολλο παραλαβισ.
β) Θ οριςτικι παραλαβι των ειδϊν πραγματοποιείται εντόσ ενόσ (1) μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρακτικισ
– δοκιμαςτικισ λειτουργίασ των εγκατεςτθμζνων ειδϊν, οπότε και ςυντάςςεται το πρωτόκολλο οριςτικισ
παραλαβισ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 208 του ν. 4412/2016.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια,
με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του
αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.166

6.3 Ειδικού όροι ναύλωςησ – αςφϊλιςησ - ανακούνωςησ φόρτωςησ και ποιοτικού
ελϋγχου ςτο εξωτερικό
ΔΕΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΣΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

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

166

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ
οποία δεν ζχει καταργθκεί.
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6.5 Δεύγματα – Δειγματοληψύα – Εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ
ΔΕΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

6.6 Εγγυημϋνη λειτουργύα προμόθειασ167
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου
τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ
ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα
αρχι168 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν
ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο
αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για
τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι
μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ
εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Γενικότερα ιςχφουν ότι αναφζρεται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ.

6.7 Αναπροςαρμογό τιμόσ169
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ

6.8 Καταγγελύα τησ ςύμβαςησ- Τποκατϊςταςη αναδόχου6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από
τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ
του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.

167
168
169

Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα
υποκατάςταςθσ).170

ΕΓΚΙΘΘΚΕ Με τθν με αρικ. πρωτ τθν υπϋ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «……………………..».

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

170

Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ.
ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ ριτρα
υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3) ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι
εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και ιδίωσ των
ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016
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7
7.1

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου
τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

7.1.1 Γενικά
Θ μελζτθ αυτι ζχει εκπονθκεί με ςκοπό τον ςαφι προςδιοριςμό των τεχνικϊν απαιτιςεων του
Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ ςφγχρονων ςυςκευϊν - ςυςτθμάτων για τθν
ποςοτικι και ποιοτικι διαχείριςθ, αλλά και τον ζλεγχο του δικτφου άρδευςθσ. Με τθν εφαρμογι
ςφγχρονων μεκόδων άρδευςθσ και με χριςθ υφιςτάμενων τεχνολογιϊν, αυτό κακίςταται
ευκολότερο.
Κατά ςυνζπεια, με τθν προτεινόμενθ πρόταςθ «Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν
Ραροχομζτρων και Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των
Ραροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», ο Οργανιςμόσ κα ζχει τθ δυνατότθτα
μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ, τον περιοριςμό τθσ ςπατάλθσ, τθν οικονομικι εξυγίανςθ και, εν γζνει,
πολφ καλφτερθ διαχείριςθ. Λογικό είναι ότι χωρίσ να υπάρχει μζτρθςθ, είναι αδφνατον να υπάρξει
και διαχείριςθ.
Αναφζρουμε ότι, ςτθν Ελλάδα εκτιμάται ότι πάνω από το 85% του νεροφ χρθςιμοποιείται ςτθν
γεωργία. Οι περιςςότεροι Τοπικοί Οργανιςμοί Εγγείων Βελτιϊςεων (Τ.Ο.Ε.Β.), που είναι
υπεφκυνοι για τθ διαχείριςθ των αρδευτικϊν δικτφων, χρεϊνουν τθν κατανάλωςθ, ανάλογα με
τθν καλλιεργοφμενθ ζκταςθ, τθν καλλιζργεια και τον τρόπο άρδευςθσ (καταιονιςμόσ, κατάκλιςθ
ι ςτάγδθν). Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να γίνεται καταςπατάλθςθ του χρθςιμοποιοφμενου
φδατοσ. Με τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ κα γίνεται χριςθ τθσ Τθλεμετρίασ για τθν θλεκτρονικι
καταγραφι και τθν επεξεργαςία δεδομζνων. Ο Οργανιςμόσ κα ζχει τθν ικανότθτα να γνωρίηει,
άμεςα, τισ καταναλϊςεισ, αλλά και τισ απϊλειεσ, ςε κάκε κομμάτι του δικτφου, ςυναρτιςει των
μετριςεων του κεντρικοφ παροχομζτρου που κα τοποκετθκεί ςε κάκε αντλιοςτάςιο. Αυτό κα
βοθκιςει, ςταδιακά, ςτθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ.
Με τθν χριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, όπου κα καταγράφονται διάφορα μεγζκθ – ςυμβάντα, κα
γίνει ευκολότερθ θ λειτουργία του δικτφου. Θ εμφάνιςθ, οποιαςδιποτε μθ κανονικισ
κατάςταςθσ, κα εντοπίηεται ςε ςφντομο χρόνο και κα λαμβάνονται, άμεςα, τα κατάλλθλα μζτρα
αντιμετϊπιςθσ.
Πλοι αντιλαμβανόμαςτε τθν αξία του νεροφ ωσ φψιςτο αγακό. Επειδι οι ανάγκεσ των κρατϊν
παραμζνουν ςε υψθλά επίπεδα, και μάλλον αμείωτεσ, κάκε πολιτιςμζνθ κοινωνία οφείλει να
ςζβεται το πολφτιμο αυτό αγακό και, βεβαίωσ, να μθν το ςπαταλά αςκόπωσ. Συνυπολογίηοντασ
και τισ διαφαινόμενεσ ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, γίνεται ςαφζσ ότι θ διαχείρθςθ του
διακζςιμου νεροφ κα πρζπει να γίνεται με βζλτιςτο τρόπο.
Επίςθσ, με τθ ςωςτι καταμζτρθςθ του νεροφ, τθν χρζωςθ του νεροφ με πιο ορκολογικό τρόπο
και τθν ζγκαιρθ πλθρωμι των μελϊν του Οργανιςμοφ, κα είναι ευκολότερθ θ οικονομικι
επιβίωςθ όλων των Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων.
Με τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ και τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ άρδευςθσ, ο
Τ.Ο.Ε.Β. κα προςφζρει αποτελεςματικότερεσ και αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ άρδευςθσ ςτθν
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περιοχι ευκφνθσ του, επιτυγχάνοντασ πολλαπλοφσ ςτόχουσ. Ενδεικτικά, τα οφζλθ που
προκφπτουν:
















Ελεγχόμενθ και προγραμματιςμζνθ ροι εςόδων, ςφμφωνα με τον καταναλιςκόμενο όγκο νεροφ,
που καταναλϊνει ο παραγωγόσ, με αποτζλεςμα ο Τ.Ο.Ε.Β. να μπορεί να διαχειρίηεται με
καλφτερο τρόπο τθ λειτουργία του οργανιςμοφ.
Σθμαντικι εξοικονόμθςθ υδάτινων πόρων λόγω μείωςθσ τθσ άςκοπθσ χριςθσ του νεροφ. Ο
παραγωγόσ κα γνωρίηει ότι για κάκε κυβικό νεροφ που «χάνεται», ταυτόχρονα κα «χάνεται» και
το αναλογοφν τίμθμα ςε ευρϊ από τον προχπολογιςμό του.
Άμεςθ καταγραφι του όγκου του νεροφ (δεδομζνα κατανάλωςθσ), που καταναλϊνεται ςε κάκε
άρδευςθ, αλλά και ςτο ςφνολο τθσ αρδευτικισ περιόδου, χωρίσ κακυςτεριςεισ, απϊλειεσ,
κινδφνουσ και δυςκολίεσ. Αυτό ζχει το πολφ ςθμαντικό αποτζλεςμα τθσ ςταδιακισ απόκτθςθσ
μιασ ςφαιρικισ και ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ των καταναλϊςεων, τόςο ςε επίπεδο καλλιεργθτι,
όςο και ςτισ ςυνολικζσ απαιτιςεισ. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία είναι αυτονόθτο ότι κα ζχουν
πολλαπλι χριςθ με πολλά οφζλθ, όπωσ ο καλφτεροσ προγραμματιςμόσ.
Υποςτιριξθ του τεχνικοφ τμιματοσ του οργανιςμοφ με ςθμάνςεισ για πικανζσ διαρροζσ.
Μεγάλθ εξοικονόμθςθ εργατοωρϊν. Ο χρόνοσ που κα εξοικονομείται λόγω τθσ μείωςθσ των
ελζγχων ςτισ εκτάςεισ, κα δινει τθ δυνατότθτα ωφζλιμθσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςε άλλεσ
εργαςίεσ.
Σθμαντικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ των αντλιοςταςίων λόγω τθσ
μειοφμενθσ απαίτθςθσ ςε νερό από τθν καλφτερθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ.
Μείωςθ των φκορϊν των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και των δυςάρεςτων επιπτϊςειων αυτϊν,
κατά τθν αιχμι των μζγιςτων αναγκϊν των καλλιεργειϊν ςε νερό.
Εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων για τθ ςυντιρθςθ και τθν αναβάκμιςθ του αρδευτικοφ
δικτφου.
Αφξθςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ άρδευςθσ.
Ρροςκικθ νζων υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ ςτουσ καλλιεργθτζσ ςε πολλαπλά επίπεδα.
Μεγάλθ μείωςθ του ατιμολόγθτου νεροφ.

7.1.2 Ρεριγραφι Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ
Θζςθ - Ζκταςθ - Πρια
Θ περιοχι τθσ παροφςασ μελζτθσ που περιλαμβάνεται ςτθ Νότια Ηϊνθ Ρθνειοφ ανικει ςτθ Λεκάνθ
Απορροισ του Ρθνειοφ *GR 28+, περιλαμβάνει τον ΤΟΕΒ Σαβαλίων και αποτελεί μζροσ του Υδατικοφ
Διαμερίςματοσ Βόρειασ Ρελοποννιςου *02+.
Σφμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτθσ (Ν.3852/2010), θ περιοχι του ζργου εντάςςεται ςτουσ
Διμουσ Ρθνειοφ και Ιλιδασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Ριο ςυγκεκριμζνα:

Σ.Ο.Ε.Β.
αβαλύων

ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ

Πηνειού

Γαςτούνησ

Ήλιδασ

Αμαλιάδασ
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Θ Μζςθ Αρδευκείςα Ζκταςθ των τριϊν τελευταίων ετϊν ιτοι 2016, 2017 και 2018 για τον ΤΟΕΒ
Σαβαλίων είναι 25.695,27 ςτρζμματα, από τα οποία τα 19.292 αρδεφονται με τεχνθτι βροχι και τα
6.401,77 με ςτάγδθν.
Αρδευτικό Δίκτυο
Το αρδευτικό δίκτυο υφίςταται ωσ εξισ:
Από το φράγμα Εκτροπισ τθσ Τεχνθτισ Λίμνθσ Ρθνειοφ τροφοδοτείται θ λίμνθ θρεμίασ που
βρίςκεται ςτθν Αρχαία Ιλιδα.
Από τθν εν λόγω λίμνθ ξεκινάνε 2 κφριεσ διϊρυγεσ, θ βόρεια και θ νότια που υδροδοτοφν τισ
αντίςτοιχεσ ηϊνεσ του αρδευτικοφ ζργου τθσ πεδιάδασ του Ρθνειοφ.
Θ νότια κφρια διϊρυγα τροφοδοτεί με νερό απευκείασ τα αντλιοςτάςια Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 του
ΤΟΕΒ Σαβαλίων.
Το ςφνολο των Υδρολθψιϊν του ΤΟΕΒ Σαβαλίων ανά αντλιοςτάςιο είναι το εξισ:
Ηλεκτρονικϋσ Τδροληψύεσ ΣΟΕΒ αβαλύων
Α1

Α2

Α3

Α4

Α5

Σύνολο

Μονϋσ

15

11

6

16

20

68

Διπλϋσ

139

116

158

129

132

674*2=1.348

Σύνολο

154

127

164

145

152

1.416

Χάρτθσ 1 (Ρεριοχι ευκφνθσ ΤΟΕΒ Σαβαλίων)
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Οι κυριότερεσ καλλιζργειεσ, κατά μζςο όρο των τριϊν τελευταίων χρόνων, ςτθν περίμετρο του
ζργου είναι:

Α/Α

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΑΗ

ΕΙΔΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ςτρέμματα

%

522

2,03

9.867

38,40

118

0,46

10.399,27

40,47

1

Ελιέσ

2

Αραβόςιτοσ- όργοσ

3

Αμπέλια

4

Κηπευτικά-Μποςτάνια

5

Εςπεριδοειδή

2.446

9,52

6

Μηδική

2.343

9,12

25.695,27

100,00%

ΤΝΟΛΟ
ΥΤΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΨΓΗ
Ρίνακασ: Κατανομι εκτάςεων ανά καλλιζργεια.

Οι αρδευόμενεσ εκτάςεισ κατανζμονται ςτον Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων ωσ εξισ:
Τεχνθτι Βροχι
ΠΗΓΗ ΤΔΡΟΛΗΧΙΑ

Σ.Ο.Ε.Β.

ΕΙΔΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Ελιέσ
Αραβόςιτοσόργοσ

Σεχνητή Λίμνη Πηνειού

αβαλίων

Αμπέλια

ΕΚΣΑΗ
(ςτρϋμματα)
311
9.867
70

ΚηπευτικάΜποςτάνια

6.192

Εςπεριδοειδή

1.457

Μηδική

1.395

ΤΝΟΛΟ

19.292
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Στάγδθν
ΠΗΓΗ ΤΔΡΟΛΗΧΙΑ

Σ.Ο.Ε.Β.

ΕΙΔΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Ελιέσ

Σεχνητή Λίμνη Πηνειού

αβαλίων

ΕΚΣΑΗ
(ςτρϋμματα)
211

Αμπέλια

48

ΚηπευτικάΜποςτάνια

4.205

Εςπεριδοειδή

989,27

Μηδική

948

ΤΝΟΛΟ

6.401,27

Υπολογιςμόσ των Αναγκϊν
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. Φ.16/6631 Υπουργικι Απόφαςθ περί προςδιοριςμοφ
κατϊτατων και ανϊτατων ορίων των αναγκαίων ποςοτιτων για τθν ορκολογικι χριςθ νεροφ ςτθν
άρδευςθ ο Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων κάνει χριςθ νεροφ προσ άρδευςθ των εκτάςεϊν του ωσ εξισ:

7.1.2.1

Για τα ϋτη 2016-2017-2018 (25.693,27 ςτρ.)

Μζςθ Ετιςια απολιψιμθ ποςότθτα φδατοσ (κ.μ.): 16.578.102,06
Θ ανωτζρω ποςότθτα νεροφ προκφπτει λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρδευτικι περίοδο του Τ.Ο.Ε.Β.
Σαβαλίων με διάρκεια από 15/04 ζωσ 30/09 κάκε ζτοσ.
Σφμφωνα με τα όρια για τθ χριςθ του αρδευτικοφ νεροφ ανά κατθγορία καλλιζργειασ για το Υδατικό
Διαμζριςμα Βόρειασ Ρελοποννιςου όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικμ. Φ.16/6631 Υπουργικι
Απόφαςθ, υπολογίηεται το ποςοςτό τθσ χρονικισ διάρκειασ του μινα, κατά τθν οποία αρδεφονται οι
καλλιζργειεσ. Για το μινα Απρίλιο οι αρδευτικζσ απαιτιςεισ υπολογίηονται ςτο 50% ενϊ για τουσ
υπόλοιπουσ 100%.Οι μζκοδοι άρδευςθσ που εφαρμόηονται είναι θ τεχνθτι βροχι, θ επιφανειακι
άρδευςθ και ςτάγδθν και εφόςον πρόκειται για ςυλλογικό δίκτυο άνω των 1000 ςτρεμμάτων οι
απϊλειεσ λόγω μεταφοράσ με κλειςτοφσ αγωγοφσ υπολογίηονται ςτο 5% και με ανοιχτό 10%.

7.1.2.1

Υφιςτϊμενη Κατϊςταςη

Από τα ςτοιχεία του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων προκφπτουν τα εξισ:
ΪΣΟ

2016-2017-2018

ΑΡΔΕΤΘΕΙΑ ΕΚΣΑΗ

25.693,27

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΙΚΩΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kWh)
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ
ΝΕΡΟΤ (m3)

5.883.595,72

ΜΕΗ
ΑΡΔΕΤΣΙΚΟΤ
27.817.564,84
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ
ΜΕΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ ΒΑΗ ΥΕΚ
(m3)

16.578.102,06

7.1.3 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
Το αντικείμενο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου κα είναι θ προμικεια, θ εγκατάςταςθ και θ κζςθ
ςε πλιρθ λειτουργία θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν άρδευςθσ, κεντρικϊν υδρομετρθτϊν ςτα αντλιοςτάςια
άρδευςθσ κακϊσ και ςτακμοφ ελζγχου και προγραμματιςμοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τοπικοφ Οργανιςμοφ
Εγγείων Βελτιϊςεων Σαβαλίων (Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων) τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ.
Θ παροφςα ςφμβαςθ περιλαμβάνει τθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ των θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν ςε
κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τον Τ.Ο.Ε.Β, τθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ κεντρικϊν υδρομετρθτϊν ςε
Αντλιοςτάςια του Οργανιςμοφ και τθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτακμοφ
ελζγχου και προγραμματιςμοφ ςτα γραφεία του Οργανιςμοφ.

7.1.4 Προμόθεια και εγκατϊςταςη ηλεκτρονικών υδροληψιών
7.1.4.1

Προμόθεια και εγκατϊςταςη ηλεκτρονικόσ υδροληψύασ DN65 ό 21/2¨

Θλεκτρονικι Υδρολθψία νοείται θ ενιαία χυτοςιδθρά καταςκευι που περιλαμβάνει υδραυλικι
βαλβίδα μονοφ ι διπλοφ καλάμου και υδρόμετρο, χωρίσ να παρουςιάηει κανζνα απολφτωσ εξόγκωμα
ι άλλο εμπόδιο το οποίο να μειϊνει τθν ονομαςτικι τθσ διάμετρο. Αναπόςπαςτο εξάρτθμα για τθν
λειτουργία τθσ υδρολθψίασ αποτελεί ο (με ςτιβαρό τρόπο ςτερεωμζνοσ) πίνακασ ελζγχου που
περιλαμβάνει τθν θλεκτρονικι μονάδα λειτουργίασ και ελζγχου, το χειριςτιριο και τουσ
ςυςςωρευτζσ.
Αναφζρουμε ότι οποιοδιποτε, ενωτικό με το δίκτυο εξάρτθμα, αποτελεί μζροσ τθσ προςφοράσ.
Επίςθσ ςτθν προςφορά κα πρζπει να ζχει ςυμπεριλθφκεί και ο ταχυςφνδεςμοσ (perrot) ςφνδεςθσ με
τον εξοπλιςμό άρδευςθσ.
Θ θλεκτρονικι υδρολθψία άρδευςθσ ςυνδζεται ανάντθ τθσ, με τα υδροςτόμια των υδρολθψιϊν
άρδευςθσ διαμζτρου DN65 ι 21/2’’ και κατάντθ τθσ με το κινθτό υλικό άρδευςθσ.
Θ κάρτα μπορεί κα είναι τφπου αςφρματου μζςου RFID κάρτασ ι τφπου i-button ι τφπου usb ι άλλου
τφπου Το μζςον κα ζχει μνιμθ τουλάχιςτον 1 kB. Κα είναι επαναφορτιηόμενο και κα είναι για 10.000
χριςεισ τουλάχιςτον.
Ο αρικμόσ των καρτϊν που κα παραδοκοφν κα είναι διπλάςιοσ από τον αρικμό των υπό προμικεια
και εγκατάςταςθ θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν
Θ κάρτα κα φορτίηεται ςε μονάδεσ (κυβικά) μζςω τθσ ςυςκευισ φόρτιςθσ που κα εγκαταςτακεί ςτα
γραφεία του ΤΟΕΒ.
Κάκε κάρτα κα μπορεί να ενεργοποιιςει ταυτόχρονα (να ανοίξει ι να κλείςει) μία ι και περιςςότερεσ
θλεκτρονικζσ υδρολθψίεσ ςε οποιαδιποτε κζςθ.
Σε περίπτωςθ κλοπισ ι βανδαλιςμοφ κα ςτζλνει alarm ςτο κζντρο ελζγχου. Θ
θλεκτρονικι υδρολθψία κα κλείνει αυτόματα μετά το πζρασ των μονάδων.
Κεωρείται αυτονόθτο ότι το προςφερόμενο ςφςτθμα κα μπορεί να λειτουργιςει αυτόνομα και κατά
απολφτωσ ςτιβαρό και αςφαλι τρόπο ακόμα και ςε περίπτωςθσ ζλλειψθσ επικοινωνίασ μεταξφ
κζντρου ελζγχου (scada) και υδρολθψιϊν.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οποιεςδιποτε άλλεσ δαπάνεσ για προμικεια υλικϊν ι εξοπλιςμοφ,
εργαςία εγκατάςταςθσ και κάκε άλλθ απαιτοφμενθ δαπάνθ ζςτω και μθ επονομαηόμενθ οι οποίεσ
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είναι απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ και κανονικι λειτουργία των υδρολθψιϊν ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ όπωσ περιγράφονται παρακάτω.

7.1.5 Προμόθεια και εγκατϊςταςη κεντρικών υδρομετρητών
Θ εγκατάςταςθ των κεντρικϊν υδρομετρθτϊν περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ μετατροπζσ ςτα
υφιςτάμενα φρεάτια των παλαιϊν παροχομζτρων που ευρίςκονται ζξω από τα αντλιοςτάςια.
Αναλυτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςίεσ.
Α. Απεγκατάςταςθ παλαιοφ παροχομζτρου μαηί με τθν υφιςτάμενθ εξάρμοςθ του.
Β. Συντιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ εξάρμοςθσ με βαφι, αλλαγι ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων
και κοχλιϊν. Αν θ κατάςταςθ τθσ εξάρμοςθσ μετά τθν ςυντιρθςθ κρικεί μθ λειτουργικι
τότε κα τοποκετθκεί καινοφργια χωρίσ επιπλζον αμοιβι του Αναδόχου.
Γ.

Καταςκευι ειδικοφ τεμαχίου αποτελοφμενο από 2 φλάντηεσ κατάλλθλων
χαρακτθριςτικϊν και ςωλινα καταλλιλου μικουσ ϊςτε το νζο παροχόμετρο να
ταιριάξει ακριβϊσ ςτο κενό τμιμα τθσ ςωλινωςθσ που ζχει δθμιουργθκεί μετά τθν
αφαίρεςθ του παλαιοφ παροχομζτρου.

Το παροχόμετρο κα φζρει και ςφςτθμα μετάδοςθσ δεδομζνων (μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ) των
μετρουμζνων τιμϊν (μπορεί να γίνει και με εξωτερικι διάταξθ που κα επικοινωνεί με τθν
θλεκτρονικι μονάδα του παροχομζτρου). Εναλλακτικά μπορεί να τοποκετθκεί πομποδζκτθσ για
δικτφωςθ ςε LPWAN (Low Power Wide Area Network) για πρωτόκολλο τφπου Sigfox ι LoRa ι
παρεμφερζσ. Το ςφςτθμα μετάδοςθσ κα είναι απολφτωσ ςυμβατό με το ςφςτθμα μετάδοςθσ
επικοινωνίασ των θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν και του λογιςμικοφ τθλεμετρίασ (scada).
Στθν τιμι περιλαμβάνεται ανοιγμζνθ οποιαδιποτε δαπάνθ για τθν επιςκευι τθσ παλαιάσ ι
καταςκευι τθσ νζασ εξάρμοςθσ με τισ αντίςτοιχεσ διαςτάςεισ και προδιαγραφζσ, οι ελαςτικοί
δακτφλιοι, οι κοχλίεσ τα περικόχλια που κα φζρουν αντιςκωριακι προςταςία και τα διάφορα
μικροχλικά που απαιτοφνται κακϊσ και τισ εργαςίεσ ςφνδεςθσ ςτον υπάρχοντα κεντρικό αγωγό.

7.1.5.1

Σταθμόσ Ελϋγχου – Σύςτημα Τηλεμετρύασ

Θ όλθ εγκατάςταςθ κα πρζπει να ελζγχεται από ζναν Κεντρικό Στακμό Ελζγχου (ΚΣΕ), ο οποίοσ κα
περιλαμβάνει όλο το απαραίτθτο υλικό (hardware) και λογιςμικό (software), που απαιτείται.
Οι πλθροφορίεσ που κα ςυλλζγονται από τισ υδρολθψίεσ, κα επεξεργάηονται και κα μεταφζρονται
μζςω του προςφερόμενου δικτφου (gsm, lora, sigfox, άλλο) ςτον Κεντρικό Στακμό Ελζγχου.
Τα δεδομζνα, που κα ςυλλζγονται ςτον κεντρικό ςτακμό ελζγχου, κα αποκθκεφονται ςε ςφγχρονο
ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων (τφπου Oracle ι SQL), με το οποίο κα ςυνεργάηεται το
λογιςμικό τθλεμετρίασ (scada).
Υπολογιςτισ-εξυπθρετθτισ
Ο Υπολογιςτισ-εξυπθρετθτισ κα είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτα γραφεία του ΤΟΕΒ Σαβαλίων.
O server πρζπει να ζχει υψθλι απόδοςθ με ςχεδίαςθ μικρϊν διαςτάςεων, ζτςι ϊςτε να εκτελεί
προγράμματα
ςυνεχόμενα,
24
ϊρεσ
το
εικοςιτετράωρο.
Σκοπόσ
είναι
να
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αναλαμβάνει τθν παροχι διάφορων υπθρεςιϊν, «εξυπθρετϊντασ» αιτιςεισ άλλων προγραμμάτων,
γνωςτϊν ωσ πελάτεσ (clients) που μποροφν να τρζχουν ςτον ίδιο υπολογιςτι ι ςε ςφνδεςθ μζςω
δικτφου.
Ο Server κα πρζπει να αποκθκεφει τα δεδομζνα ςε ςτοιβαρι βάςθ ευρζωσ αποδεκτι τφπου ORACLE
ι MS SQL.
Σφςτθμα τθλεμετρίασ
Το πρόγραμμα εφαρμογισ (SCADA) κα επιτελεί τθ λειτουργία τθλεελζγχου και τθλεχειριςμοφ του
ςυςτιματοσ μζςω γλϊςςασ προγραμματιςμοφ, απλισ ςτθ χριςθ και με μεγάλθ γκάμα γραφικϊν. Ο
χειριςμόσ του λογιςμικοφ τθλεκτρίασ κα γίνεται με απλι χριςθ του ποντικιοφ, χωρίσ να απαιτείται
οποιαδιποτε χριςθ εντολϊν του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ.
Το λογιςμικό τθλεμετρίασ κα πρζπει να μπορεί να επικοινωνεί με όλεσ τισ υδρολθψίεσ ταυτόχρονα.
Κα διακζτει τθν ικανότθτα γραφικϊν παραςτάςεων είτε πραγματικοφ χρόνου είτε ιςτορικϊν
γραφικϊν παραςτάςεων. Κα πρζπει να διακζτει αυτόματθ καταγραφι των τρεχόντων ςυναγερμϊν
και απεικόνιςθ αυτϊν ςε οκόνθ ιςτορικϊν ςυναγερμϊν, μετά το πζρασ των ςυναγερμϊν. Επίςθσ, κα
δίνει τθν δυνατότθτα να οριςτοφν πολλά επίπεδα χριςθσ και ικανόσ αρικμόσ χρθςτϊν.
Οι δυνατότθτεσ διαμόρφωςθσ τθσ εικόνασ κα πρζπει να παρζχουν κάκε είδουσ αλλαγζσ μεγζκουσ,
χρϊματοσ, κινιςεωσ ι/και κζςθσ και να είναι δυνατι θ εφκολθ δθμιουργία πολφπλοκων γραφικϊν
οκονϊν. Κάκε οκόνθ κα πρζπει να μπορεί να δθμιουργθκεί από μια πλοφςια βιβλιοκικθ γραφικϊν
ςυμβόλων, να καταςκευαςκεί εξ' αρχισ, είτε να ειςαχκεί ςαν bitmap γραφικι οκόνθ από
οποιαδιποτε άλλο ςχεδιαςτικό πακζτο των WINDOWS. Επιπλζον, κα πρζπει να υποςτθρίηεται θ
δθμιουργία και αποκικευςθ βιβλιοκθκϊν με object και να υπάρχει δυνατότθτα ειςαγωγισ objects,
τα οποία κα ζχουν καταςκευαςκεί από άλλα πακζτα των WINDOWS (π.χ. Visual Basic).
Κα πρζπει να υποςτθρίηεται ςφςτθμα DDE (Dynamic Data Exchange), το οποίο κα επιτρζπει τθν
ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ εφαρμογϊν ςε διάφορουσ κόμβουσ του δικτφου. Θ δυνατότθτα
επικοινωνίασ κα πρζπει να παρζχεται μζςα από περιβάλλον Windows και Web Browser.
Κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με όλεσ τισ γνωςτζσ βάςεισ δεδομζνων, ενϊ οι κζςεισ
των μεταβλθτϊν τθσ βάςθσ δεδομζνων κα πρζπει να διαμορφϊνονται ωσ ψθφιακζσ, πραγματικζσ και
ακζραιεσ τιμζσ και strings. Ραράλλθλα, κα πρζπει να παρζχονται δυνατότθτεσ ειςαγωγισ και
εξαγωγισ ςτοιχείων από άλλεσ βάςεισ δεδομζνων και επικοινωνίασ, με όςα προγράμματα
υποςτθρίηουν τισ λειτουργίεσ κατά τα πρότυπα ODBC, μζςω SQL εντολϊν.
Θ ςυλλογι ςτοιχείων κα επιτρζπει τθν επεξεργαςία τουσ και τθ δθμιουργία διαγραμμάτων με βάςθ
τισ πλθροφορίεσ πραγματικοφ χρόνου, αλλά και εκείνεσ που κα είναι ιδθ αποκθκευμζνεσ.
Ραράλλθλα, κα πρζπει να διατθροφνται αρχεία και να υπάρχει δυνατότθτα επεξεργαςίασ τουσ, αλλά
και ανταλλαγισ δεδομζνων με το Excel ι με κάποιο άλλο
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πρόγραμμα ανταλλαγισ δεδομζνων. Επίςθσ, δε κα πρζπει να υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των
διαγραμμάτων, που μποροφν να εμφανιςτοφν ανά οκόνθ ι ανά εφαρμογι.
Το πρόγραμμα κα υποςτθρίηει και κα ιεραρχεί τισ ομάδεσ ςυναγερμϊν ςε τουλάχιςτον τρία επίπεδα.
Κάκε ομάδα κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον πζντε υπό-ομάδεσ. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ για τον
αρικμό των ςυναγερμϊν, οι οποίοι μπορεί να εμφανίηονται ςτθν οκόνθ, να αποκθκεφονται ςτον
δίςκο ι να εκτυπϊνονται. Τζλοσ, κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ και να παρζχεται
ςτον χριςτθ θ δυνατότθτα απλισ διλωςθσ για επίγνωςθ μιασ κατάςταςθσ ςυναγερμοφ. Ακόμθ, κα
διακζτει μθχανιςμοφσ καταγραφισ, αναγνϊριςθσ και εκτφπωςθσ των ςυμβάντων(alarm). Με τθ
βοικεια κάρτασ ιχου, κα επιτυγχάνεται θχθτικι ςιμανςθ για ζνα alarm, είτε με ζναν απλό τόνο, είτε
προφζροντασ ολόκλθρθ φράςθ, ςχετικι με το είδοσ του alarm.
Κα υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ υποπρογραμμάτων (scripts), τα οποία κα διευκολφνουν τον
χριςτθ ςτθ επικοινωνία με το λογιςμικό για διευκόλυνςθ τθσ εργαςίασ του. Θ γλϊςςα των scripts κα
επιτρζπει πολφπλοκεσ μακθματικζσ ι λογικζσ πράξεισ.
Στο λογιςμικό τθλεμετρίασ κα υπάρχει δυνατότθτα προςταςίασ μζςω Κωδικϊν Ρροςπζλαςθσ
(passwords), μζςα από ζνα ςφςτθμα πολλϊν επιπζδων πρόςβαςθσ και εκτεταμζνθ δυνατότθτα
κακοριςμοφ τθσ πρόςβαςθσ ςε λειτουργίεσ μζςω κωδικϊν προςπζλαςθσ, αλλά και θ δυνατότθτα
ενεργοποίθςθσ υπό ςυνκικθ λειτουργιϊν.
Το λογιςμικό τθλεμετρίασ κα ςυνεργάηεται με όλεσ ςχεδόν τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ
(C/C++,FORTRAN, Visual basic), ζτςι ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ των ρουτίνων τουσ.
Κα πρζπει να υπάρχουν ειδικζσ ρουτίνεσ χειριςμοφ του πλθκτρολογίου και δθμιουργίασ
μακροεντολϊν, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ επανάλθψθ ςειρϊν πλθκτρολόγθςθσ. Το λογιςμικό
τθλεμετρίασ κα πρζπει να μπορεί να υπολογίηει τισ ϊρεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων, τα οποία
λειτουργοφν ςτθν εγκατάςταςθ και να ειδοποιεί τον χριςτθ ςε προκακοριςμζνα διαςτιματα για τθν
ανάγκθ ςυντιρθςισ τουσ.
Το λογιςμικό τθλεμετρίασ κα διακζτει ειδικό module με το οποίο επικοινωνεί μζςω ςυςκευϊν
επικοινωνίασ, όπωσ modem και ςυςκευζσ κινθτισ επικοινωνίασ, για τθ μετάδοςθ επειγόντων
ςυναγερμϊν, είτε μζςω fax, είτε μζςω e-mail ι sms.
Συςκευι φόρτιςθσ καρτϊν άρδευςθσ.
Θ φόρτιςθ αυτϊν των καρτϊν κα γίνεται με ειδικι ςυςκευι που κα τοποκετθκεί ςτα γραφεία του
ΤΟΕΒ.
Θ ςυςκευι φόρτιςθσ κα ςυνεργάηεται με λογιςμικό που κα εγκαταςτακεί ςε Θλεκτρονικό
Υπολογιςτι του ΤΟΕΒ και κα ζχει τισ παρακάτω ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ:


Ανοιγμα καρτζλασ μζλουσ του ΤΟΕΒ – καλλιεργθτι και οικονομικι εικόνα αυτοφ.



Δθμιουργία ιςτορικοφ χριςτθ



Δθμιουργία ιςτορικοφ υδρολθψίασ



Κλείδωμα υδρολθψίασ



Επικοινωνία και ανταλλαγι ςτοιχείων με το Λογιςμικό Τθλεμετρίασ (SCADA)



Επικοινωνία και ανταλλαγι ςτοιχείων με το Λογιςμικό Τθλεμετρίασ (SCADA)



Διαγράμματα για μθνιαία και εβδομαδιαία κατανάλωςθ ανά ςτακμό και ανά χριςτθ
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Dashboards για ςυγκριτικά μθνόσ, καταναλϊςεισ κοκ



Εφκολθ παραμετροποίθςθ για προςκικεσ καρτϊν, αντιςτοιχία ςε ποιεσ υδρολθψίεσ κα
μπορεί να πάρει νερό



Δυνατότθτα αποκικευςθσ των προςωπικϊν ςτοιχείων και ενθμζρωςθ του καλλιεργθτι με
SMS και email

Πλα τα εγκαταςτθμζνα λογιςμικά κα ζχουν τισ απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ
Σφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ UPS
Το ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ UPS κα είναι τριφαςικισ ειςόδου και εξόδου και τεχνολογίασ OnLine/Διπλισ Μετατροπισ ιςχφοσ 2,2kVA για παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ ςε περίπτωςθ διακοπισ
ρεφματοσ, αςφαλίηοντασ τισ ςυςκευζσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ από υπερτάςεισ ι χαμθλζσ τάςεισ. Θ
ςυςκευι UPS κα παρζχει θλεκτρικι ενζργεια, μζχρι τθν ζναρξθ μιασ βοθκθτικισ γεννιτριασ, τθν
επιςτροφι του ρεφματοσ ι μζχρι να γίνει αςφαλισ τερματιςμόσ των ςυςκευϊν, που είναι
ςυνδεδεμζνεσ ςε αυτό. Θ λειτουργία του UPS κα είναι απαραίτθτθ για τθν αδιάλειπτθ τροφοδοςία
κρίςιμων θλεκτρικϊν φορτίων (φωτιςμόσ αςφαλείασ, ςφςτθμα BMS κ.α.)
Το ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ UPS κα περιλαμβάνει:

Τριφαςικό ανορκωτι. Το εναλλαςςόμενο ρεφμα από το κεντρικό δίκτυο μετατρζπεται μζςω
ενόσ ανορκωτι ςε ςυνεχζσ με ςκοπό τθ φόρτιςθ των μπαταριϊν.

Φορτιςτι μπαταριϊν. Ο φορτιςτισ μπαταριϊν κα πρζπει να διακζτει εξελιγμζνο ςφςτθμα
διαχείριςθσ τθσ ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν και να παρζχει:

Ρεριοδικό (αυτόματο και προγραμματιηόμενο) ζλεγχο τθσ ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν.

Υπολογιςμό του χρόνου αυτονομίασ, βαςιηόμενο ςτο πραγματικό φορτίο που υποςτθρίηει το
UPS τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.

Εμφάνιςθ όλων των παραμζτρων τθσ ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν ςτθν οκόνθ του πίνακα
ελζγχου (εναπομείναντασ χρόνοσ αυτονομίασ, επίπεδο φόρτιςθσ, ρεφμα και τάςθ φόρτιςθσ κ.α.).

Ζλεγχο και προςταςία των ςυςςωρευτϊν από βακιά εκφόρτιςθ, κακϊσ, επίςθσ, και
προςταςία των ςυςςωρευτϊν ςε περιπτϊςεισ αυξθμζνου χρόνου εκφόρτιςθσ, λόγω μειωμζνου
φορτίου.

Ενςωματωμζνο αυτόματο μεταγωγικό διακόπτθ (Bypass). O αυτόματοσ μεταγωγικόσ
διακόπτθσ κα πρζπει να πραγματοποιεί αδιάλειπτθ μεταγωγι με μθδενικό χρόνο από τθν ζξοδο του
μετατροπζα ςτθν εναλλακτικι γραμμι τροφοδοςίασ (Bypass).

Χειροκύνητο μεταγωγικό διακόπτη παρϊκαμψησ (Manual Bypass).

Τριφαςικό ςτατό μετατροπζα (static inverter) του ςυνεχοφσ ρεφματοσ ςε εναλλαςςόμενο.
Οι μπαταρίεσ κα είναι ςυνδεδεμζνεσ με ςτατό μετατροπζα, ο οποίοσ μετατρζπει ξανά το ρεφμα ςε
εναλλαςςόμενο, ζτςι ϊςτε οι ςυςκευζσ να είναι ςυνεχϊσ ςυνδεδεμζνεσ ςτθ μπαταρία.


Ρίνακα ελζγχου. Ο πίνακασ ελζγχου κα πρζπει να περιλαμβάνει μιμικό διάγραμμα, αλλά και
οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων με κομβία χειριςμοφ για τθν απεικόνιςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ του
UPS. Για τθ μζγιςτθ ακρίβεια όλων των παραμζτρων, θ λειτουργία του πίνακα ελζγχου κα πρζπει να
ελζγχεται μζςω μικροεπεξεργαςτι τεχνολογίασ.
Ενςωματωμζνθ ςειριακι κφρα επικοινωνίασ RS232/485. Με τθ ςειριακι κφρα επικοινωνίασ
RS232/485 κα είναι δυνατι θ απευκείασ ςφνδεςθ του UPS ςτο BMS μζςω του πρωτοκόλλου Jbus
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\Μετάδοςθ δεδομζνων
Οι θλεκτρονικζσ υδρολθψίεσ κα διακζτουν μονάδα επικοινωνίασ για τθ μετάδοςθ δεδομζνων.
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ επιλζξει άλλο τρόπο επικοινωνίασ εκτόσ GSM, κα πρζπει αυτόσ να
είναι νζασ γενιάσ, μεγάλθσ ακρίβειασ και να λειτουργζι ςε ςυχνότθτεσ μετάδοςθσ 868 MHz/433MHz ι
άλλεσ ςυχνότθτεσ ελευκζρων δικαιωμάτων χριςθσ ςτθν Ε.Ε.. Επιπλζον κάνουμε απολφτωσ ςαφζσ ότι
οποιοςδιποτε τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ (gateways, κεραίεσ, υποςτθρικτικζσ καταςκευζσ
τροφοδοςία, κ.α. ) απαραίτθτοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ κα περιλαμβάνεται ςτθν
προςφορά του χωρίσ επιπλζον αμοιβι. Επίςθσ κα πρζπει να λθφκεί ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν
απρόςκοπτθ ενθμζρωςθ του Οργανιςμοφ ςε περίπτωςθ προςπάκειασ παραβίαςθσ τθσ ορκισ
λειτουργίασ τθσ υδρολθψίασ ι αφαίρεςθσ αυτισ. Θ μεταφορά δεδομζνων κα γίνεται χωρίσ επιπλζον
χρζωςθ - ςυνδρομι.

7.1.6 Διϊρκεια ςύμβαςησ-Φρόνοι παρϊδοςησ
Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ εν λόγω προμικειασ και εγκατάςταςθσ, ορίηονται οι ζξι (6) μινεσ από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, περιλαμβανομζνου και του χρόνου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και
κατά οριηόμενα ςτθν Ε.Σ.Υ. του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ παράδοςθ των αναφερομζνων ειδϊν (τμιματα ειδϊν) για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ από τθν θμζρα
υπογραφισ κα γίνει τμθματικά ι ςυνολικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του οικονομικοφ φορζα.

7.2

ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Χρθματοδότθςθ
Θ προμικεια χρθματοδοτείται από το μζτρο 4.3.1 (Υποδομζσ Εγγείων Βελτιϊςεων) του Ρ.Α.Α. 2014-2020.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 877.530,22 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 707.685,66 ΦΡΑ : 169.844,56).
Θ εκτιμϊμενθ αξία των υπό προμικεια και εγκατάςταςθ ειδϊν αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα ωσ εξισ:
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

Μ.Μ.

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΙΜΘ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ρρομικεια
&
Τοποκζτθςθ
θλεκτρομαγνθτικοφ
παροχόμετρου
PN10, DN 800 με εξαρμϊςεισ, ειδικά
τεμάχια, φλάντηεσ, καμπφλεσ, ςυςτολζσ
και οποιαδιτε εργαςία και υλικό
απαιτθκεί.

τεμ

3

17.500,00

52.500,00

τεμ

2

20.500,00

41.000,00

τεμ

1125

510,00

573.750,00

τεμ

1

27.500,00

27.500,00

τεμ

1

1.500,00

1.500,00

2

3
4

5

Ρρομικεια
&
Τοποκζτθςθ
θλεκτρομαγνθτικοφ
Ραροχόμετρου
PN10, DN 900 με εξαρμϊςεισ, ειδικά
τεμάχια, φλάντηεσ, καμπφλεσ, ςυςτολζσ
και οποιαδιτε εργαςία και υλικό
απαιτθκεί.
Θλεκτρονικι Υδρολθψία DN65, 2,5'', PN
10.
Λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ και
ελζγχου παροχϊν του δικτφου
άρδευςθσ.
Λογιςμικό καταγραφισ και οικονομικισ
διαχείριςθσ μαηί με ςυςκευι φόρτιςθσ
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άρδευςθσ
6

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ

τεμ

1

2.750,00

2.750,00

7

UPS on line 2kVA

τεμ

1

1.185,66

1.185,66

8

Εργαςία κζςθσ ςε λειτουργία

τεμ

1

7.500,00

7.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ:

707.685,66

ΦΡΑ 24%:

169.844,56

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

877.530,22
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8

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.)
8.1 Αντικεύμενο Ε..Τ.

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ε.Σ.Υ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε
ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και με τα ςχζδια και διαγράμματα που ζχουν
εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα εκτελεςτεί θ προμικεια: «Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν,
Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των
Ραροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων».

8.2 Ευθύνη του Αναδόχου - Σρόποσ Εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ
1. Πςοι ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό είναι υποχρεωμζνοι πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ τουσ να λάβουν γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.
2. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ ςε οποιεςδιποτε
ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ, που κατά τθν κρίςθ τουσ είναι χριςιμεσ για να επαλθκεφςουν, να
επεκτείνουν ι να κακορίςουν επακριβϊσ τα ςτοιχεία που τουσ ζχουν διατεκεί.
3. Ο προμθκευτισ είναι ο αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ τόςο για τθ ςφνταξθ και εφαρμογι των μελετϊν και
πικανζσ αδειοδοτιςεισ (π.χ. για δίκτυο μεταφοράσ δεδομζνων), εφόςον απαιτθκοφν, όςο και για τθν
ποιότθτα και αντοχι των υλικϊν τθσ προμικειασ και οποιοςδιποτε ζλεγχοσ αςκθκεί από τθν
Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ του.
4. Ο προμθκευτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν εκλογι και χρθςιμοποίθςθ των απαραίτθτων
υλικϊν και γενικά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Συγγραφισ,
τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ, τα ςχζδια τθσ οριςτικισ μελζτθσ και τα λοιπά εγκεκριμζνα ςυμβατικά τεφχθ
και ςχζδια.
5. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα υλικά, εργατικά και
μθχανιματα που είναι αναγκαία για τθ διενζργεια τθσ προμικειασ κακϊσ και για τθ μεταφορά τουσ
από τισ πθγζσ λιψθσ τουσ. Ο προμθκευτισ οφείλει επίςθσ να επιςκευάηει, ςυντθρεί και αςφαλίςει με
δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία ζναντι παντόσ κινδφνου.
6. Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ιςχφουν οι προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο τεφχοσ των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, μαηί με εκείνεσ που κα προτείνει ο προμθκευτισ ςτθν οριςτικι μελζτθ και κα
εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία, λαμβανομζνου υπόψθ ότι οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ περιγράφουν τθν
ελάχιςτθ αποδεκτι ποιότθτα.
7. Καμιά πρόςκετθ αποηθμίωςθ δεν δικαιοφται ο προμθκευτισ από τισ δυςκολίεσ που κα αντιμετωπίςει
κατά το ςτάδιο τθσ εγκατάςταςθσ, ι από τυχόν εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για τθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ.
8. Κάκε ηθμιά που ενδεχόμενα προκαλείται ςτο ςφςτθμα, ςτα μθχανιματα, ι ςτισ εγκαταςτάςεισ
(εργοτάξια, υδραυλικόσ εξοπλιςμόσ, αντλίεσ, όργανα μετριςεων κλπ) από κακό χειριςμό του
εξοπλιςμοφ των Τοπικϊν Στακμϊν ι από άγνοια των τοπικϊν ςυνκθκϊν λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια
τθσ εγκατάςταςθσ ι των δοκιμϊν ι τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ από τον προμθκευτι, εκτόσ ανωτζρασ
βίασ, βαρφνει τον προμθκευτι ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ και να τθν αποκαταςτιςει.
9. Ο προμθκευτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε μορφισ ατυχιματα ι ηθμιζσ που
προκαλοφνται, από αμζλεια ι υπαιτιότθτα του ιδίου ι του προςτεκζντοσ από αυτόν προςωπικοφ, ςτο
προςωπικό του, ςτον κφριο τθσ προμικειασ, ςε τρίτουσ ι και ςε περιοφςιεσ τρίτων.
10. Ο προμθκευτισ κατά τθ διενζργεια τθσ προμικειασ οφείλει να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα
αςφαλείασ και υγείασ των εργαηομζνων, που προβλζπονται και επιβάλλονται από τθν κείμενθ εκνικι
και κοινοτικι νομοκεςία, όπωσ αυτι ιςχφει κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και
κάκε άλλο μζτρο που αναφζρεται ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων.
11. Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων, για τθν εκτζλεςθ ειδικισ φφςθσ εργαςιϊν, ο
προμθκευτισ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ εργαςίεσ, ζςτω και αν οι
υπεργολάβοι αυτοί ζχουν τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ.
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8.3 Προθεςμύεσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ
8.3.1

Ρροκεςμίεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ

Θ ςυνολικι προκεςμία περάτωςθσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο χρονικό διάςτθμα οριηόμενο ςτο ςχετικό
άρκρο του τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ. Αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και κα ολοκλθρωκεί
ςτισ ακόλουκεσ προκεςμίεσ:
1. Μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ
πρζπει να υποβάλει προσ ζγκριςθ ςτθν Ρ.Δ.Ε. χρονοδιάγραμμα εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και
παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Ραράλλθλα, ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα υπόμνθμα
ενεργειϊν του που ζχουν ςχζςθ με τισ ανάγκεσ για τθν προετοιμαςία και διαμόρφωςθ των χϊρων
εγκατάςταςθσ τθσ προμικειασ κακϊσ και κάκε ενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ ςτθν οποία κα προβεί ο ανάδοχοσ προσ διάφορεσ κατευκφνςεισ π.χ. ενθμζρωςθ ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για
τθ τμθματικι διακοπι λειτουργίασ των αντλιοςταςίων ι και κλάδων άρδευςθσ, εφόςον απαιτθκεί για τθ
διευκόλυνςθ τθσ ομαλισ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του. Επίςθσ, ςτο ίδιο
χρονικό διάςτθμα ο ανάδοχοσ πρζπει να προχωριςει ςε διευκζτθςθ του χϊρου εργαςίασ, αυτοψία χϊρων
Αντλιοςταςίων, Κζςεων Υδρολθψιϊν που κα υποδειχκοφν από τον ΤΟΕΒ Σαβαλίων και, γενικά,
προετοιμαςία για τθν απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Θ αυτοψία και αποτφπωςθ κάκε κζςθσ
υδρολθψίασ, όπωσ και των κζςεων των κεντρικϊν ροόμετρων κα γίνει από τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα
είναι υπεφκυνοσ για τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε κανονικι
λειτουργία.
Χρόνοσ: ζωσ 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
2. Υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μζχρι τθσ κζςθσ τθσ ςε λειτουργία
Χρόνοσ: 5 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
3. Επίδειξθ ορκισ λειτουργίασ τθσ προμικειασ, δοκιμαςτικι επί ζνα (1) μινα λειτουργία και κζςθ ςε
αποδοτικι λειτουργία, εκπαίδευςθ προςωπικοφ του ΤΟΕΒ Σαβαλίων.
Χρόνοσ: 6 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
4. Ολοκλιρωςθ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
Χρόνοσ: 24 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του Ρρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ .
Θ κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία, ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ, αποδοτικι λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ,
ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τθν προςφορά του προμθκευτι, κα αρχίςουν να μετροφνται χρονικά μετά τθν
οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ ωσ ςφςτθμα και οπωςδιποτε από τθν θμζρα κζςεωσ του ςε λειτουργία. Σε
περίπτωςθ ςοβαρισ δυςλειτουργίασ του ςυςτιματοσ (ωσ ςοβαρι δυςλειτουργία κεωρείται θ κατάςταςθ κατά
τθν οποία θ χριςθ ςθμαντικοφ μζρουσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ κακίςταται αδφνατθ για οποιαδιποτε (λόγο)
μζςα ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα θ αποδοτικι λειτουργία επαναλαμβάνεται.

8.4 Εκπαύδευςη
Ο προμθκευτισ κα ςυντάξει και κα παραδϊςει ςτθν Ρ.Δ.Ε. πλιρεσ και λεπτομερζσ πρόγραμμα εκπαίδευςθσ
του προςωπικοφ του Οργανιςμοφ που κα είναι υπεφκυνο για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ
θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν, όπωσ αναφζρεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Θ εκπαίδευςθ κα αφορά ςτον
ςυγκεκριμζνο τφπο ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων τα οποία κα εγκαταςτακοφν και κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον
είκοςι (20) ωρϊν.

8.5 Εγχειρύδια λειτουργύασ και ςυντόρηςησ
Ο προμθκευτισ κα χορθγιςει ςτθ Ρ.Δ.Ε. εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του Συςτιματοσ. Τα εγχειρίδια
κα παραδοκοφν ςε τρεισ (3) πλιρεισ ςειρζσ ςτα Ελλθνικά και κα είναι κατ’ ελάχιςτον αυτά που αναφζρονται
ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.

8.6 Εγγυημϋνη λειτουργύα - Τποςτόριξη του ςυςτόματοσ
Το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν κακϊσ και όλθ θ εγκατάςταςθ κα καλφπτονται από εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ χρονικισ διάρκειασ δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τθσ εν λόγω
προμικειασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ των 24 μθνϊν, ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ παροχισ
υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ (προλθπτικισ – επιςκευαςτικισ) χωρίσ να δικαιοφται πρόςκετθ αμοιβι, αφοφ
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κεωρείται ανθγμζνθ ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ. Οι ελάχιςτεσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ςτο πλαίςιο τθσ
Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ, είναι :
 Αντικατάςταςθ οποιουδιποτε εξαρτιματοσ παρουςιάςει προβλιματα λειτουργίασ.
 Αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ που οφείλεται ςε ςφάλματα του εξοπλιςμοφ.
 Σε αυτό το διάςτθμα ο ανάδοχοσ οφείλει να αποςτζλλει ςυνεργείο επιςκευϊν εντόσ 48 ωρϊν για τισ
βλάβεσ που οφείλονται ςε δικι του υπαιτιότθτα ι ςε αςτοχία του εξοπλιςμοφ που προμικευςε.
 Τεχνικι υποςτιριξθ ςτο προςωπικό του Οργανιςμοφ για οπουδιποτε κζμα προκφψει ςχετικά με τθν
λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ.
Μετά τθν παραλαβι τθσ εν λόγω προμικειασ, θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, αντικακίςταται από
άλλθ, για τθν καλι λειτουργία, ποςοςτοφ 3% επί του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ.

8.7 Δοκιμϋσ και ϋλεγχοσ του εξοπλιςμού και των εγκαταςτϊςεων Ϊλεγχοσ ποιότητασ
Ο προμθκευτισ κα προνοιςει για δοκιμι του ςυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο αυτό. Πλεσ οι
διαδικαςίεσ αποδοχισ κα ςυμφωνθκοφν ςε ςυνεργαςία με τθ Α.Α., ϊςτε να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του
ςυςτιματοσ. Οι δοκιμζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνουν:
Αναγνϊριςθ ςυςτιματοσ
Επιβεβαίωςθ απεικόνιςθσ και αναγνϊριςθ ςτο λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ.
Ζλεγχοσ ότι το ςφνολο του εξοπλιςμοφ είναι ςε ενεργι ςφνδεςθ
Ζλεγχοσ διαγραμμάτων, παρακφρων ελζγχου και δεδομζνων.
Ζλεγχοσ δυναμικϊν αντικειμζνων, παρουςίαςθ διακριτϊν δυναμικϊν καταςτάςεων (πχ χρϊμα ενόσ
αντικειμζνου ανάλογα με τθν κατάςταςι του).
Τοπικόσ ζλεγχοσ
Ζλεγχοσ όλων των κρίςιμων ςθμάτων λειτουργίασ κακϊσ και των τιμϊν μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ.
Τοπικι εκτζλεςθ λειτουργιϊν.
Ζλεγχοσ διαρροϊν.
Λογιςμικό τθλεπαρακολοφκθςθσ
Ζλεγχοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ μθνυμάτων και ςυναγερμϊν κακϊσ και διαδικαςίασ
αναγνϊριςθσ.
Ζλεγχοσ καταγραφισ μετροφμενων μεγεκϊν (καμπφλεσ, πίνακεσ κτλ.).
Ζλεγχοσ αποκικευςθσ μεγεκϊν και ςυμβάντων κακϊσ και τθσ διαχείριςθσ αυτϊν (εξαγωγι ςε αρχεία,
εκτυπϊςεισ κοκ).
Ζλεγχοσ διαδικαςίασ κλειςίματοσ και επανεκκίνθςθσ ςυςτιματοσ.
Λογιςμικό φόρτιςθσ καρτϊν
Ζλεγχοσ φόρτιςθσ καρτϊν
Ζλεγχοσ αποκικευςθσ - ανάγνωςθσ καρτϊν
Ζλεγχοσ εκτυπϊςεων
Ζλεγχοσ πρόςβαςθσ ςτθ Βάςθ δεδομζνων
Ζλεγχοσ τεκμθρίωςθσ
Φπαρξθ εγχειριδίου ςτο οποίο περιγράφεται ςαφϊσ το ςφςτθμα κακϊσ και βαςικζσ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ
και αντιμετϊπιςθσ ςφαλμάτων
Ζλεγχοσ δυνατότθτασ χειριςτϊν να λειτουργιςουν το ςφςτθμα
Κατά τα λοιπά οι δοκιμζσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ ΕΤΕΡ και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.

8.8 Πρότυπα
1. Ρρότυπα νοοφνται όςα γενικά δθμοςιεφονται από τον Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ), θ
το Βρετανικό Οργανιςμό Ρροτφπων (BSI) ι τθ διεκνι Θλεκτροτεχνικι Επιτροπι (IEC) ι το Λνςτιτοφτο
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν (ΛΕΕ) ι τθ Διεκνι Τθλεγραφικι και Τθλεφωνικι Συμβουλευτικι Επιτροπι
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(CCITT) ι τθ Διεκνι αδιοθλεκτρικι Συμβουλευτικι Επιτροπι (CCIR) ι τον Διεκνι Οργανιςμό Ρροτφπων
(ISΟ).
2. Αν ο προμθκευτισ κελιςει να προμθκεφςει υλικά ι να εκτελζςει εργαςίεσ ακολουκϊντασ κάποιουσ
άλλουσ κανονιςμοφσ, πρζπει να ηθτιςει τθν ζγκριςθ τθσ επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ.
3. Κάκε κανονιςμόσ, που περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ τθσ προμικειασ, πρζπει να παραδίνεται ςτθν
Ρ.Δ.Ε. μεταφραςμζνοσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςτθν Αγγλικι, αν δεν υπάρχει μετάφραςθ.

8.9 Μελϋτη ςυνθηκών εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ - Ώρεσ εργαςύασ
1. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο προμθκευτισ κεωρείται ότι αποδζχεται και ότι είναι απόλυτα
ενιμεροσ για τθ φφςθ και τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ τθσ προμικειασ, κακϊσ επίςθσ
και για τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ των επί μζρουσ εργαςιϊν τθσ προμικειασ.
2. Επίςθσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, ο προμθκευτισ κεωρείται ότι αποδζχεται ότι είναι
απόλυτα ενιμεροσ για το είδοσ και τα μζςα ευκολίασ, τα οποία κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και
κατά τθν πρόοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία κατά
οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε
ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
3. Ο προμθκευτισ κεωρείται ότι ζχει μελετιςει και ότι αποδζχεται όλα τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ κακϊσ και
τα λοιπά ςτοιχεία τθσ προμικειασ.
4. Για τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ 3 ο προμθκευτισ κα υποβάλει με τθν προςφορά του
ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ.
5. Θ τυχόν παράλειψθ του προμθκευτι για τθν ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ του ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του με τθ ςφμβαςθ και
δεν κεμελιϊνει καμιά εκ των υςτζρων απαίτθςθ του.
6. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ υποχρεωκεί ςε ςυνεχι εργαςία μζχρι και ολόκλθρο το 24ωρο (τρεισ
βάρδιεσ), μθ εξαιρουμζνων Κυριακϊν και Εορτϊν, προκειμζνου να τθρθκοφν όλεσ οι κακοριςκείςεσ για
τθν παροφςα ςφμβαςθ προκεςμίεσ, δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ.

8.10 Περιβϊλλον
Ο προμθκευτισ οφείλει κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και κατά τον χρόνο λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ να παίρνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ τιρθςθ των Ρεριβαλλοντικϊν
Πρων, κακϊσ και θ δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ των δυςάρεςτων περιβαλλοντικά
καταςτάςεων, οφειλομζνων ςε ενζργειεσ ι παραλείψεισ του προμθκευτι κατά παράβαςθ των
περιβαλλοντικϊν όρων.

8.11 Υύλαξη υλικών
Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνιςει για τθ φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ, εργαλείου κλπ.
που ανικει ς' αυτόν, ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του ι ςτο χϊρο τοποκζτθςθσ του εξοπλιςμοφ και να
λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ.
Σε περίπτωςθ απϊλειασ, φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ ι μθχανιματοσ κλπ., που ανικει ς' αυτόν, ι ςε
τρίτουσ, ο προμθκευτισ είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για κάκε αποηθμίωςθ ι αποκατάςταςθ του, χωρίσ να
δικαιοφται να προβάλλει οποιαδιποτε δικαιολογία και αξίωςθ για αποηθμίωςθ του.

8.12 Μηχανόματα και εργαλεύα
Ο προμθκευτισ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του δαπάνθ όλα τα εργαλεία και μθχανιματα, που είναι
αναγκαία για τθ μεταφορά του κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν που αποτελοφν
αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ. Οφείλει επίςθσ ο προμθκευτισ να επιςκευάηει, να ςυντθρεί και να
αςφαλίηει με δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία του για κάκε κίνδυνο.

8.13 Ιςχύουςεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ
Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν με βάςθ τθ Σφμβαςθ ιςχφουν οι Ρροδιαγραφζσ που περιγράφονται
ςτα τεφχθ "Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ". Για τισ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται από τισ ωσ άνω Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ, ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τθσ ΔΕΘ.
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8.14 Ανταλλακτικϊ
Ο προμθκευτισ οφείλει να υποβάλει ςτθν Ρ.Δ.Ε. πίνακα προτεινομζνων ανταλλακτικϊν που πικανόν
χρειαςτοφν κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ.
Ο προμθκευτισ κα κατακζςει με τθν τεχνικι του προςφορά Υπεφκυνθ διλωςθ του οίκου καταςκευισ ι
αντιπροςϊπευςθσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ (θλεκτρονικζσ υδρολθψίεσ/Κεντρικά ροόμετρα) ςτθν οποία κα
δθλϊνεται ότι κα διακζτουν ςυμβατά ανταλλακτικά για τουλάχιςτον δζκα (10) χρόνια.

8.15 Φρόνοσ δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ
Ο προμθκευτισ μετά το πζρασ των 5 μθνϊν και τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ υποχρεοφται να προβεί ςε
δοκιμαςτικι λειτουργία για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνα, τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το
προςφερόμενο ςφςτθμα όςο και το ςφνολο του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με το Τεφχοσ των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν και τα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Κατά τθν περίοδο τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν ομαλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά τθν περίοδο τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.

8.16 Ευθύνη προμηθευτό για ζημιϋσ και ατυχόματα
Ο προμθκευτισ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία που προκαλείται από τον ίδιο ι το προςωπικό
του ςτον Εργοδότθ ι ςε οιονδιποτε τρίτο, αλλά και ςτο ίδιο το προςωπικό αυτοφ. Για τον ςκοπό αυτό
υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ των
εργατικϊν ατυχθμάτων και γενικά τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ αςφαλείασ και ειδικότερα
υποχρεοφται:
 Να εκτελεί τισ εργαςίεσ τθσ προμικειασ με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, Διατάγματα,
Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ που αφοροφν τθν υγιεινι
και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων.
 Να μεριμνιςει με δαπάνθ του για τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλων πινακίδων ι φωτεινϊν ςθμάτων
επιςιμανςθσ και απαγόρευςθσ επικίνδυνων κζςεων, κακϊσ και προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ, τόςο για
τουσ εργαηόμενουσ όςο και για τουσ κινοφμενουσ ςτο ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ
προμικειασ.
 Να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ εργαςίασ ατομικά και ομαδικά
προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ είναι ενδεικτικά, κράνθ, κλπ. Κατά τθν εκτζλεςθ
νυκτερινισ εργαςίασ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει τον απαιτοφμενο φωτιςμό για τθν
αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου.
Ο προμθκευτισ δεν δικαιοφται καμία απολφτωσ αποηθμίωςθ από τον Εργοδότθ για οποιαδιποτε βλάβθ
προκλθκεί ς' αυτόν, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ και υλικϊν και
γενικά για κάκε ηθμία, που οφείλεται είτε ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ
του, είτε ςτθ μθ χριςθ των καταλλιλων μζςων, είτε ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία. Για τον ςκοπό αυτό ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει τισ ωσ άνω βλάβεσ με δικζσ του δαπάνεσ.

8.17 Αςφαλύςεισ
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αςφαλίηει ςτον Ε.Φ.Κ.Α. όλο το προςωπικό που κα απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι
υπεργολάβοι του ςφμφωνα με τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ.
Μζχρι να τεκεί ολόκλθρθ θ προμικεια ςε πλιρθ λειτουργία κεματοφφλακασ των υλικϊν που ζχει προςκομιςκεί
ορίηεται ο προμθκευτισ.

8.18 Αναγγελύα Προμόθειασ
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να προμθκευτεί και
τοποκετιςει πινακίδα με πλθροφορίεσ τθσ προμικειασ Μετά το πζρασ τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ ο
ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να τοποκετιςει μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Υπθρεςίασ.
69

ΑΔΑ: ΩΧΨΞ7Λ6-ΕΤΝ

Οι διαςτάςεισ τθσ πινακίδασ και τθσ αναμνθςτικισ πλάκασ, οι αναγραφόμενεσ ενδείξεισ, ο χρωματιςμόσ κακϊσ
και οι κζςεισ τοποκζτθςισ των κα κακορίηονται ζγκαιρα από τθν Υπθρεςία ςε ςυνεννόθςθ με τον ΤΟΕΒ
Σαβαλίων.
Τόςο ςτθν πινακίδα όςο και ςτθν αναμνθςτικι πλάκα υποχρεωτικά κα αναφζρεται ο φορζασ χρθματοδότθςθσ
και θ ςυμμετοχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςυγκεκριμζνα του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
Οι δαπάνεσ προμικειασ, μεταφοράσ, και τοποκζτθςθσ τθσ πινακίδασ και τθσ αναμνθςτικισ πλάκασ βαρφνουν
τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτθν προςφορά του. Σε περίπτωςθ που δεν τοποκετθκεί θ
πινακίδα ι θ αναμνθςτικι πλάκα μζςα ςτθν παραπάνω οριηόμενθ προκεςμία, θ Υπθρεςία που διευκφνει τθν
προμικεια τισ προμθκεφεται, τισ μεταφζρει και τισ τοποκετεί ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου.

8.19 Ομϊδα Τλοπούηςησ Προμόθειασ
Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να διακζτει για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ επαρκι (τόςο ςε
πλικοσ όςο και ςε προςόντα) ομάδα ζργου αποδεκτι από τθ Ρ.Δ.Ε..
Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να
κατακζςει τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ ζργου. Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να αντικαταςτιςει
κάποιο/α μζλθ από το ωσ άνω προςωπικό μόνο κατόπιν ςχετικισ ζγκριςθσ από τον ανακζτοντα φορζα.
Το ςφνολο των εγκαταςτάςεων κα υλοποιθκεί από το ωσ άνω εγκεκριμζνο προςωπικό του ανάδοχου
οικονομικοφ φορζα. Ανάλογα με τθ φφςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν, θ εκτζλεςθ τουσ κα πρζπει να λαμβάνει
χϊρα από κάποιον από το εγκεκριμζνο ωσ άνω προςωπικό. Σε περίπτωςθ που για τθν εκτζλεςθ κάποιασ
εργαςίασ απαιτθκεί θ ςυνδρομι επιπλζον ατόμων, όλεσ οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τα επιπλζον αυτά
άτομα κα υλοποιοφνται μόνο εφόςον επιβλζπονται και είναι υπό τθν εποπτεία του αντίςτοιχου εγκεκριμζνου
προςωπικοφ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει:
 Ρίνακα των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου, που πρόκειται να ςυμμετάςχουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ.
 Αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ, τθσ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ εμπειρίασ ι ςχετικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, από
τθσ οποίεσ κα προκφπτει ςαφϊσ θ κάλυψθ του ρόλου/γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Εάν, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, θ Ρ.Δ.Ε. διαπιςτϊςει ότι τα ςυνεργεία τεχνικϊν του Αναδόχου δεν ζχουν
τθν απαιτοφμενθ ικανότθτα και πείρα για τισ εργαςίεσ που εκτελοφν, ζχει δικαίωμα να διατάξει τθν
αντικατάςταςθ κάκε ακατάλλθλου μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου ι εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του Αναδόχου.
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9

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ

*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων: Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ τθσ
νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Prοmitheus ESPDint (https://espdint.eprοcurement.gοv.gr/), που προςφζρει τθ
δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ
ςχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.prοmitheus.gοv.gr
Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν
διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι
απάντθςθ τουσ.+
*Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων: Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ με βάςθ
τθν τυποποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, θ οποία κα ανταποκρίνεται: α+ ςτισ καταςτάςεισ εκείνεσ για
τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μποροφν να
αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. Το
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Θ ωσ άνω διλωςθ αναρτάται και ςε
επεξεργάςιμθ μορφι προκειμζνου να ςυντάξουν οι οικονομικοί φορείσ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.+
Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Prοmitheus ESPDint (https://espdint.eprοcurement.gοv.gr/)
που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Θ
χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ,
κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .dοc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ
διαδρομι
http://www.eaadhsy.gr/index.php/categοry-articles-gia-tοus-fοreis/233-egkrish-tοy-typοpοihmenοy-entypοy-ypey8ynhsdhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmοsias-symvashs-katw-twn-οriwn-twn-οdhgiwn
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10 ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ υλικϊν
10.1 ΓΕΝΙΚΑ
Πλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν περιγράφονται αναλυτικά
παρακάτω

10.2

Απαιτόςεισ και Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ

10.2.1 Προμόθεια και εγκατϊςταςη ηλεκτρονικών υδροληψιών
10.2.1.1
Ηλεκτρονικϋσ υδροληψύεσ με υδρόμετρο, ονομαςτικόσ πύεςησ 10 atm,
ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 65 mm
Ωσ ζχουμε προαναφζρει, θλεκτρονικι Υδρολθψία νοείται θ ενιαία χυτοςιδθρά καταςκευι που
περιλαμβάνει υδραυλικι βαλβίδα μονοφ ι διπλοφ καλάμου και υδρόμετρο, χωρίσ να παρουςιάηει
κανζνα απολφτωσ εξόγκωμα ι άλλο εμπόδιο το οποίο να μειϊνει τθν ονομαςτικι τθσ διάμετρο.
Αναπόςπαςτο εξάρτθμα για τθν λειτουργία τθσ υδρολθψίασ αποτελεί ο πίνακασ ελζγχου που
περιλαμβάνει τθν θλεκτρονικι μονάδα λειτουργίασ και ελζγχου, το χειριςτιριο και τουσ
ςυςςωρευτζσ.
Οποιοδιποτε εξάρτθμα κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ζνωςθ με το υδραυλικό αρδευτικό δίκτυο
κεωρείται ότι αποτελεί μζροσ τθσ υδρολθψίασ, όπωσ επίςθσ και ο ςφνδεςμοσ (perrot) ςφνδεςθσ με
τον εξοπλιςμό άρδευςθσ.
Θ θλεκτρονικι υδρολθψία άρδευςθσ ςυνδζεται ανάντθ τθσ, με τα υδροςτόμια των υδρολθψιϊν
άρδευςθσ διαμζτρου DN65 ι 21/2’’ και κατάντθ τθσ με το κινθτό υλικό άρδευςθσ .
Mζςω υπεφκυνθσ διλωςθσ του προςφζροντα κα πρζπει να δθλϊνονται με ςαφινεια τα πλιρθ
ςτοιχεία (όνομα καταςκευαςτι, χϊρα καταςκευισ, διεφκυνςθ) των κφριων εξαρτθμάτων τθσ
υδρολθψίασ (υδρόμετρο, βαλβίδα, ελεγκτισ).
Οι θλεκτρονικζσ υδρολθψίεσ κα φζρουν πζντε (5) χρόνια εγγφθςθσ καταςκευισ και καλισ λειτουργίασ
για όλα τα μθχανικά μζρθ, πλθν των ςυςςωρευτϊν και των θλεκτρονικϊν μερϊν οι οποίοι κα φζρουν
τρία (3) χρόνια εγγφθςθσ καταςκευισ και καλισ λειτουργίασ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ που οφείλεται ςε
ελαττωματικό εξάρτθμα ι αςτοχία υλικοφ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει με δικά
του ζξοδα τθ βλάβθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ.
Α. Υδραυλικι Βαλβίδα
Κα είναι καταςκευαςμζνθ από ελατό χυτοςίδθρο GGG40 ςφμφωνα με το ΕΝ1563-2005 ι ιςοδφναμα
GJS400-15 ςφμφωνα με το ΕΝ1563-2011. Οι δοκιμζσ κα γίνονται βάςει του προτφπου ΕΝ 12266-1.
Θ βαφι των χυτοςιδθρϊν μερϊν κα πρζπει να είναι θλεκτροςτατικι εποξειδικισ ποφδρασ. Για τον
κακαριςμό των χυτοςιδθρϊν μερϊν από ακακαρςίεσ, λάδια, ςκουριζσ, διάφορεσ επικακίςεισ κα
προθγθκεί αμμοβολι. Το πάχοσ βαφισ πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 180 μm.
Κα πρζπει να υφίςταται μθχανιςμόσ ελζγχου του ανοίγματοσ και του κλειςίματοσ τθσ βαλβίδασ με
τρόπο ϊςτε να αποφεφγονται τα υδραυλικά πλιγματα κατά τουσ χειριςμοφσ.
Θ πίεςθ λειτουργίασ κα είναι τουλάχιςτον 10 bar.
Το πρότυπο καταςκευισ κα είναι ΕΝ1074-1, ΕΝ1074-5.
Θ βαλβίδα κα αντζχει ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -10 oC ζωσ +70 oC.
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Β. Υδρόμετρο
Ο μετρθτισ μαηί με τθν βαλβίδα κα είναι ενςωματωμζνοι ςτο χυτοςιδθρό πλαίςιο που περιγράφεται
ανωτζρω. Θ καταςκευι του υδρομζτρου κα πλθρεί όλεσ τισ απαιτιςεισ του προτφπου EN14268/2005.
H ονομαςτικι του πίεςθ κα είναι 10 bar.
Θ εγκατάςταςθ του υδρομζτρου εντόσ τθσ θλεκτρονικισ υδρολθψίασ κα είναι τζτοια ϊςτε θ μζγιςτθ
απόκλιςθ τθσ μζτρθςθσ παροχισ να μθν υπερβαίνει το ± 5 %. Οι μετριςεισ κα δίνονται οπωςδιποτε
με παλμοφσ ςτον ελεγκτι τθσ υδρολθψίασ. Κα φζρει οπωςδιποτε και μθχανικι ζνδειξθ. Θ ζλικα του
υδρομζτρου κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάηεται από φερτά υλικά.
Τα υλικά καταςκευισ του κα αντζχουν ςε κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ από -10 oC ζωσ +70 oC.
Το υδρόμετρο κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο προϊόν και να ζχει υποςτεί όλεσ τισ απαιτοφμενεσ
δοκιμζσ τφπου ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14268/2005. Ο καταςκευαςτισ του πρζπει να ζχει
πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ παραγωγισ κατά ΕΝ ISO9001:2015 ι νεότερο. To
πιςτοποιθτικό αυτό κα βρίςκεται ςε ιςχφ και κα αφορά το εργοςτάςιο καταςκευισ που παράγει τουσ
υδρομετρθτζσ ωσ τελικό προϊόν το οποίο κα πρζπει να είναι το ίδιο με αυτό που δθλϊνεται από τον
προμθκευτι ςτθν προςφορά.
Ροιοτικόσ ζλεγχοσ και παραλαβι
Ο ζλεγχοσ και θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. Θ επιτροπι
μετά τθν εγκατάςταςθ των υδρολθψιϊν μπορεί να απαιτιςει τθν διενζργεια δειγματολθπτικϊν
δοκιμϊν (ςε ποςοςτό ζωσ 10 % του ςυνολικοφ αρικμοφ) με χριςθ βακμονομθμζνθσ ογκομετρικισ
διάταξθσ.
Δεν γίνονται δεκτά πιςτοποιθτικά που αφοροφν παραγωγι μζρουσ ι εξαρτθμάτων των υδρομετρθτϊν.
Θλεκτρονικι μονάδα
Ο ελεγκτισ, θ οκόνθ, θ μονάδα επικοινωνίασ (μπορεί να είναι ενςωματωμζνθ με τον ελεγκτι) και οι
μπαταρίεσ κα ευρίςκονται εντόσ ςτιβαροφ μεταλλικοφ κυτίου.
Ο ελεγκτισ (controller) κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον τισ παρακάτω ειςόδουσ –εξόδουσ:










Είςοδοσ παλμϊν από υδρόμετρο
Είςοδοσ από τερματικό διακόπτθ κφρασ
Είςοδοσ για ςφάλμα δόνθςθσ (προςπάκεια παραβίαςθσ -βανδαλιςμόσ)
Είςοδοσ για κατάςταςθ ςυςςωρευτϊν
Ζξοδοσ για άνοιγμα βαλβίδασ
Ζξοδοσ για κλείςιμο βαλβίδασ
Επικοινωνία με οκόνθ – display
Επικοινωνία με πλθκτρολόγιο
Επικοινωνία με ςυςκευι δικτφου

Θ ςυςκευι δικτφου κα υλοποιεί τθν αςφρματθ ςφνδεςθ τθσ υδρολθψίασ με το κζντρο ελζγχου, με
αξιόπιςτθ μζκοδο επικοινωνίασ (π.χ. GSM, lora, sigfox, άλλο). Αναφζρουμε ότι ο ελεγκτισ (plc ι άλλοσ
controller) μαηί με τθν ςυςκευι δικτφου μποροφν να αποτελοφν τμιματα τθσ ίδιασ ςυςκευισ ι να
είναι ξεχωριςτζσ.
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Θ οκόνθ κα είναι τφπου led ι υγρϊν κρυςτάλλων, οπωςδιποτε επαρκοφσ ευκρίνειασ ςτιβαρισ
καταςκευισ με υψθλι αντοχι ςτθν υγραςία και τθν ςκόνθ.
Με τθν χριςθ του πλθκτρολογίου και αφοφ ζχει «διαβαςτεί» ο κωδικόσ του χριςτθ και ζχει
ταυτοποιθκεί, κα είναι εφκολο ο χριςτθσ να επιλζξει τθν ποςότθτα τθν κυβικϊν που κζλει να περάςει
από το μζςο μεταφοράσ ςτθν υδρολθψία. Οπωςδιποτε κα δίνεται ςτον χριςτθ θ δυνατότθτα
επιλογισ από μεγάλο εφροσ ποςότθτασ, από 1 ζωσ 1000 m3 τουλάχιςτον. Κατά τον ίδιο τρόπο ο
χριςτθσ κα μπορεί να δει τα εναπομείναντα κυβικά μζτρα (m3) ι τα εναπομείναντα m3 άλλου χριςτθ
που κάνει χριςθ τθσ υδρολθψίασ.
Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι βανδαλιςμοφ τθσ ςυςκευισ, θ θλεκτρονικι υδρολθψία κα πρζπει να κλείνει
αυτόματα , ϊςτε να ςταματιςει θ ανεξζλεγκτθ παροχι νεροφ και να αποςτζλλει άμεςα alarm μζςω
του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ δεδομζνων.

10.2.1.2

Μπαταρύεσ

Θ θλεκτρονικι υδρολθψία κα λειτουργεί με μπαταρίεσ που κα είναι τοποκετθμζνεσ ςτο ίδιο ερμάριο
με τθν τον ελεγκτι (controller), τθν οκόνθ, το πλθκτρολόγιο και τθν μονάδα επικοινωνίασ Ανάλογα με
το προτεινόμενο ςφςτθμα επικοινωνίασ και τθν καταναλιςκόμενθ από αυτό ιςχφ κα πρζπει να
επιλεγεί και να προτακεί ο κατάλλθλοσ τφποσ και θ ιςχφσ των ςυςςωρευτϊν. Ελάχιςτοσ χρόνοσ καλισ
λειτουργίασ των ςυςςωρευτϊν τα 3 ζτθ από θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ.

10.2.1.3
Ερμϊριο Ηλεκτρονικού Εξοπλιςμού ενςωματωμϋνο ςτον πύνακα
τησ Τδροληψύασ
Το κιβϊτιο κα είναι χυτοςιδθρό ι από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα (πάχοσ 2 mm) κατάλλθλο για χριςθ ςε
εξωτερικό χϊρο βακμοφ προςταςίασ τουλάχιςτον IP66. Δεκτό και ανοξείδωτο ερμάριο με πάχοσ 2.0
mm. Το κιβϊτιο κα είναι ςτερεωμζνο κατά τζτοιο τρόπο ςτθν υδρολθψία που δεν κα μπορεί να
αποκολλθκεί εφκολα ακόμα και ςε περίπτωςθ βανδαλιςμοφ. Αυτονόθτο είναι ότι δεν κα προεξζχει ι
κα είναι εφκολα προςβάςιμο οποιοδιποτε υλικό (καλϊδιο ι ςωλθνάκι) ι οποιαδιποτε ςυςκευι
μπορεί να επθρεάςει τθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ.
Λδιαίτερθ μζριμνα κα πρζπει να δοκεί ϊςτε θ κεραία να μθν είναι εκτεκειμζνθ (δεν πρζπει να
τοποκετθκεί εκτόσ του εξωτερικοφ μεταλλικοφ κουτιοφ) αλλά να εκπζμπει μζςω ειδικοφ ανοίγματοσ
τθσ μεταλλικισ καταςκευισ, διαμζςου ςκλθροφ πλαςτικοφ (ι άλλου υλικοφ) ςτιβαροφ και
αντιβανδαλιςτικοφ τφπου. Θ όλθ εγκατάςταςθ τθσ κεραίασ δεν πρζπει να επθρεάηει το βακμό
ςτεγανότθτασ του κουτιοφ.

10.2.1.4

Επικουρικό θύρα επικοινωνύασ Τδροληψύασ

Θ ςυςκευι μπορεί να ζχει μία επικουρικι κφρα επικοινωνίασ με ενςφρματθ (usb, mini usb, rs232
άλλθ) ι αςφρματθ κφρα επικοινωνίασ (blue tooth) μζςω τθσ οποίασ με το κατάλλθλο μζςο κα μπορεί
ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ του οργανιςμοφ να:
α. Κάνει παραμετροποίθςθ – προγραμματιςμό τθσ υδρολθψίασ, β.
Ελεγχο ςφαλμάτων, ζλεγχο καταγραφισ ςυμβάντων.
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Διευκρινίηουμε ότι οι παραπάνω ενζργειεσ κα λαμβάνουν χϊρα μόνο όταν για κάποιον λόγο δεν
υφίςταται θ ςυνεχισ επικοινωνία διαφορετικά όλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ κα γίνονται μζςω του
λογιςμικοφ που κα είναι εγκατεςτθμζνο ςτον εξυπθρετθτι.
Αναφζρουμε επίςθσ ότι δεν είναι απαραίτθτθ θ επικουρικι κφρα επικοινωνίασ εάν με ειδικι ςυςκευι
λειτουργίασ τθσ υδρολθψίασ (κάρτα, μπουτόν, άλλο) και ςε ςυνεργαςία με τθν οκόνθ και το
πλθκτρολόγιο είναι εφικτζσ οι παραπάνω ενζργειεσ.

10.2.1.5

ύςτημα επικοινωνύασ-μετϊδοςησ δεδομϋνων

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ επιλζξει άλλο τρόπο επικοινωνίασ εκτόσ GSM, κα πρζπει αυτόσ να
είναι νζασ γενιάσ, μεγάλθσ ακρίβειασ και να λειτουργζι ςε ςυχνότθτεσ μετάδοςθσ 868 MHz/433MHz ι
άλλεσ ςυχνότθτεσ ελευκζρων δικαιωμάτων χριςθσ ςτθν Ε.Ε..

10.2.1.6

Κϊρτα Μνόμησ

Θ κάρτα μπορεί κα είναι τφπου αςφρματου μζςου RFID κάρτασ ι τφπου i-button ι τφπου usb ι άλλου τφπου. Το
μζςον κα ζχει μνιμθ τουλάχιςτον 1 kB. Κα είναι επαναφορτιηόμενο και κα είναι για 10.000 χριςεισ
τουλάχιςτον.
Κάκε κάρτα κα μπορεί να ενεργοποιιςει ταυτόχρονα (να ανοίξει ι να κλείςει) μία ι και περιςςότερεσ
θλεκτρονικζσ υδρολθψίεσ ςε οποιαδιποτε κζςθ.

10.2.2 Προμόθεια και εγκατϊςταςη κεντρικών υδρομετρητών
10.2.2.1

Προμόθεια & Σοποθϋτηςη Ηλεκτρομαγνητικού Παροχομϋτρου

Το θλεκτρομαγνθτικό παροχόμετρο αποτελζιται από δφο κφρια μζρθ:
Το αιςκθτιριο (sensor). Αυτό κα περιλαμβάνει τον μετρθτικό ςωλινα (με μονωτικι επζνδυςθ
εςωτερικά) και φλαντηωτά άκρα ςφνδεςθσ, πθνία για τθν παραγωγι του μαγνθτικοφ πεδίου, δφο
θλεκτρόδια και τζλοσ το κλεμμοκιβϊτιο για τθν ςφνδεςθ του αιςκθτθρίου με τον μορφομετατροπζα.
Το μορφομετατροπζα (converter). Αυτόσ τροφοδοτεί τα πθνία του αιςκθτθρίου και δια μζςου των
θλεκτροδίων αντιλαμβάνεται τθν ροι και επίςθσ ενιςχφει και επεξεργάηεται το ςιμα από τα
θλεκτρόδια (τθν τάςθ που επάγεται δθλ. πάνω ςε αυτά), περιορίηει τυχόν παραςιτικά ςιματα που
υπειςζρχονται ςτθν μζτρθςθ, διορκϊνει ςφάλματα από αυξομειϊςεισ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ,
παράγει τα επικυμθτά ςιματα εξόδου.
Το αιςκθτιριο κα διακζτει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ονομαςτικι Ρίεςθ Λειτουργίασ: 10 bar.
Υλικό Καταςκευισ: Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ AISI 304 (Εςωτερικά μζρθ ςϊματοσ), Χάλυβασ
(Εξωτερικό προςτατευτικό περίβλθμα), Χάλυβασ (φλάντηεσ).
Εςωτερικι επικάλυψθ: Hard Rubber.
Μζγιςτθ Κερμοκραςία ευςτοφ: 80 0C.
Ελάχιςτθ Απαιτοφμενθ Αγωγιμότθτα: 1μS/cm.
Θλεκτρόδια:Ανοξείδωτοσ Χάλυβασ AISI 316.
Ρροςταςία ζναντι Ρεριβαλλοντικϊν Συνκθκϊν: IP67
Τρόποσ Σφνδεςθσ: Φλάντηεσ (ISO 2084).
Τροφοδοςία: Από το μετατροπζα ςιματοσ.
Ο μορφομετατροπζασ κα διακζτει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
φκμιςθ μθδενόσ: Αυτόματα.
Αναλογικι ζξοδοσ: 4-20 mA γαλβανικά μονωμζνθ.
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o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Ψθφιακι Εξοδοσ προγραμματιηόμενθ για παλμοφσ ςυχνότθτασ ανάλογθσ τθσ ςτιγμιαίασ
παροχισ (1 kHz max) ι ζνδειξθ (Alarm) μζγιςτθσ παροχισ ι ζνδειξθ (Alarm) ελάχιςτθσ
παροχισ ι ζνδειξθ αυτόματθσ αλλαγισ κλίμακασ ι ζνδειξθ αλλαγισ φοράσ ροισ ι ζνδειξθ
(Αlarm) βλάβθσ του μετατροπζα.
Επικοινωνίεσ:RS 485
Ενδειξθ ςτιγμιαίασ και ακροιςτικισ παροχισ: Μζςω LCD οκόνθσ
Εξωτερικό Reset ακροιςτικισ παροχισ
Ρροςταςία ζναντι Ρεριβαλλοντικϊν Συνκθκϊν: IP67
Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ μονάδων μζτρθςθσ ςτιγμιαίασ παροχισ (l/min, l/h, m3/h, κ.λπ),
μονάδων μζτρθςθσ ακροιςτικοφ όγκου (cc,dl, l, m3 ), τρζχουςασ θμζρασ και ϊρασ, παροχι πλιρουσ
κλίμακασ του οργάνου (ζωσ και 10 m/s μζςθ ταχφτθτα ςτθν διατομι), ελάχιςτθ παροχι για ζναρξθ
ογκομζτρθςθσ, όγκου διερχόμενου ρευςτοφ ανά παλμό ςτθν ψθφιακι ζξοδο Α', πλάτουσ παλμοφ,
ςυχνότθτασ μζγιςτθσ παροχισ (10Hz - 10kHz), επιλογι ςιματοσ εξόδου (παλμοί ι ςυχνότθτα),
ταχφτθτασ απόκριςθσ οργάνου ςτισ διακυμάνςεισ τθσ ροισ.
Λειτουργία ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: -20 0C ζωσ +60 0C.
Υγραςία Ρεριβάλλοντοσ (Σχετικι): 95% (Μζγιςτο)
Ακρίβεια μζτρθςθσ καλφτερθ από + 0.25 % τθσ πλιρουσ κλίμακασ για ταχφτθτα U>1 m/s.
Επαναλθπτικότθτα καλφτερθ από 0.1% τθσ πλιρουσ κλίμακασ.
Τροφοδοςία: 24 VDC.
Σφνδεςθ με το αιςκθτιριο: Διαιροφμενοσ.

ωληνώςεισ
Στθν τιμι περιλαμβάνονται και τα τμιματα με κϊνουσ που είναι αναγκαία για τθν μετάβαςθ από τθν
μία διατομι ςτθν άλλθ. Ρεριλαμβάνονται επίςθσ , φλάντηεσ PN 16, καινοφριοι γαλβανιςμζνοι κοχλίεσ
και περικόχλια, ελαςτικά παρεμβφςμα-τα και γενικά ότι υλικό και μικρουλικό απαιτείται για τθν
ζντεχνο καταςκευι των νζων ςωλθνϊςεων.

10.2.2.2

Καταςκευό ςωληνώςεων

α. Τόςο τα ευκφγραμμα τμιματα όςο και τα ςυςτολικά και τα λοιπά τεμάχια ειδικισ μορφισ κα είναι
ςυγκολλθτά και για τθν καταςκευι τουσ κα χρθςιμοποιθκοφν ελάςματα κατάλλθλα για
θλεκτροςυγκολλθτζσ καταςκευζσ ποιότθτασ ST 37.2 κατά DIN 17100.
β. Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα πάχθ των ελαςμάτων για τισ διάφορεσ διαμζτρουσ
των ςωλθνϊςεων είναι τα ακόλουκα :
Διάμετροσ ςωλινα : 100 125-200 250-350 400-500 600 700 800-900 mm
Ράχοσ ελάςματοσ : 3,2

4

6,3

6,3 7.1 8.0 10,0 mm

Σε περίπτωςθ τεμαχίων μεταβλθτισ διαμζτρου, το πάχοσ ελάςματοσ κακορίηεται από τον πίνακα
αυτό με βάςθ τθν μεγαλφτερθ διάμετρο.
γ.
Θ καταςκευι των ςωλινων, οι μθχανουργικζσ επεξεργαςίεσ, τα υλικά που κα
χρθςιμοποιθκοφν και οι μζκοδοι και μζςα κατεργαςίασ πρζπει να είναι απόλυτα κατάλλθλα για τθν
εργαςία για τθν οποία προορίηονται και απόλυτα ςφμφωνα με τισ ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ.
δ. Πλα τα άκρα των ελαςμάτων που κα ςυγκολλθκοφν κα υποςτοφν προθγοφμενα λοξότμθςθ
(φρεηάριςμα). Πλεσ οι ραφζσ, τόςο οι κατά μικοσ όςο και οι εγκάρςιεσ, κα ςυγκολλθκοφν εςωτερικά
και εξωτερικά. Εάν υπάρχουν ςθμεία, όπου θ εςωτερικι ςυγκόλλθςθ είναι εκ των πραγμάτων
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αδφνατθ, πρζπει θ εξωτερικι ραφι να εκτελεςτεί κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ ςυγκόλλθςθ να
εγγυάται τθν απαιτοφμενθ αντοχι.
ε. Στισ κζςεισ που υπάρχουν φλάντηεσ κα τοποκετθκοφν νζεσ ( αν απαιτείται) ϊςτε να υπάρχει
δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ. Οι κοχλίεσ όλων των φλαντηϊν κα είναι καινοφριοι γαλβανιςμζνοι
εν κερμϊ.

10.2.3 ταθμόσ Ελϋγχου
10.2.3.1

Τπολογιςτόσ-εξυπηρετητόσ

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά:


Ρροθγμζνεσ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ ςυςτθμάτων.
 Χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ και εφεδρείασ.
 Μεγάλθ εςωτερικι χωρθτικότθτα αποκικευςθσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ο server πρζπει να διακζτει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Μέγεθοσ Server

1U

Σροφοδοτικό

2x350W ή παραπάνω

Γενιά Επεξεργαςτή

Ενδεικτικού τύπου Xeon E3 ή ανώτερο

Πυρήνεσ Επεξεργαςτή

4 ή παραπάνω

υχνότητα Επεξεργαςτή

3.50GHz ή παραπάνω

Cache Επεξεργαςτή

8 MB SmartCache ή παραπάνω

Μέγεθοσ RAM

64 GB ή παραπάνω

Σύποσ Μνήμησ RAM

DDR4 ή ανώτερη

υχνότητα Μνήμησ RAM

2400MHz ή παραπάνω

Αριθμόσ Δίςκων

2

Δίςκοσ

2 Φ 1 TB ssd

Σύποσ κληρού Δίςκου

3.5'' SSD

RAID

RAID 0/1/5/6/10/50/60

Ethernet

2x 1Gb

Optical Drive

DVD-RW

Πρόςθετα

Chassis up to 4×3.5in HDD, Κάρτα
γραφικών
5 έτη

Εγγύηςη
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10.2.3.2

υςκευό και λογιςμικό φόρτιςησ καρτών

Θ φόρτιςθ αυτϊν των καρτϊν κα γίνεται με ειδικι ςυςκευι που κα τοποκετθκεί ςτα γραφεία του
ΤΟΕΒ. Θ ςυςκευι φόρτιςθσ κα ςυνεργάηεται με λογιςμικό που κα εγκαταςτακεί ςε Θλεκτρονικό
Υπολογιςτι του ΤΟΕΒ και κα ζχει τισ παρακάτω ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ:




Ανοιγμα καρτζλασ μζλουσ του ΤΟΕΒ – καλλιεργθτι και οικονομικι εικόνα αυτοφ.
Δθμιουργία ιςτορικοφ χριςτθ
Δθμιουργία ιςτορικοφ υδρολθψίασ


Κλείδωμα υδρολθψίασ

Επικοινωνία και ανταλλαγι ςτοιχείων με το Λογιςμικό Τθλεμετρίασ (SCADA)

Επικοινωνία και ανταλλαγι ςτοιχείων με το Λογιςμικό Τθλεμετρίασ (SCADA)

Διαγράμματα heat maps για μθνιαία και εβδομαδιαία κατανάλωςθ ανά ςτακμό και
ανά χριςτθ

Dashboards για ςυγκριτικά μθνόσ, καταναλϊςεισ κοκ

Εφκολθ παραμετροποίθςθ για προςκικεσ καρτϊν, αντιςτοιχία ςε ποιεσ υδρολθψίεσ
κα μπορεί να πάρει νερό

Δυνατότθτα αποκικευςθσ των προςωπικϊν ςτοιχείων και ενθμζρωςθ του
καλλιεργθτι με SMS και email
Πλα τα εγκαταςτθμζνα λογιςμικά κα ζχουν τισ απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ

10.2.3.3

ύςτημα τηλεμετρύασ

Για το λογιςμικό τθλεμετρίασ, που κα προςφερκεί, κα πρζπει:




o
o









Να ζχει ωσ κφρια γλϊςςα τθν Ελλθνικι
Να απεικονίηει όλο το δίκτυο του οργανιςμοφ με γενικι άποψθ αλλά και τα επιμζρουσ
τμιματα με επιλογι.
Να παρζχει πλθροφορίεσ με αναδυόμενα παράκυρα ανά υδρολθψία για το ιςτορικό τθσ
(βλάβεσ, χριςτεσ, ποςότθτεσ νεροφ, κ.ά) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του οργανιςμοφ.
Να γίνει ομαδοποίθςθ ςυναγερμϊν ανάλογα με τθν κριςιμότθτα. Τζτοιοι ςυναγερμοί
μπορεί να είναι:
Ανίχνευςθ κραδαςμϊν ςτθν υδρολθψία (από παραβίαςθ ι βανδαλιςμό)
Αςυμφωνία ςτοιχείων υπολοίπου κάρτασ με το αντίςτοιχα καταγεγραμμζνο ςτο ςφςτθμα
του Οργανιςμοφ.
Να δζχεται ςε πραγματικό χρόνο μεταβολζσ των παραμζτρων από τθν μονάδα και να
τροποποιεί τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ.
Να μεταβάλλει τα όρια που προςδιορίηουν το όποια ςφάλματα, για τα οποία κα ηθτθκεί θ
παρακολοφκθςι τουσ.
Να εκτελεί αλγόρικμουσ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ με παραμζτρουσ μεταβλθτοφσ ςε
πραγματικό χρόνο.
Να ςυνδζεται άμεςα με ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων.
Να δθμιουργεί αναφορζσ.
Να είναι δικτυακό (πελάτθσ-εξυπθρετθτισ) και διαδικτυακό μζςω διαδικτφου.
Να ζχει διάφορα επίπεδα αςφάλειασ πρόςβαςθσ και δυνατοτιτων χρθςτϊν.
Να ςυνδζεται με κατάλλθλο εξοπλιςμό, ζτςι ϊςτε να ειδοποιεί μζςω sms τον υπεφκυνο
λειτουργίασ.
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Ο χριςτθσ μζςω του λογιςμικοφ SCADA κα πρζπει να μπορεί να:





παρακολουκεί ςτθν οκόνθ του Θ/Υ όλο το δίκτυο των υδρολθψιϊν
ελζγχει και να παρεμβαίνει ςτθ λειτουργία των υδρολθψιϊν.
ανακτά ιςτορικό όλων των ςυμβάντων.
ανακτά ιςτορικό όλων των μετριςεων

10.2.3.4

ύςτημα αδιϊλειπτησ παροχόσ UPS

Το ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ UPS κα πρζπει να ικανοποιεί τισ παρακάτω τεχνικζσ
προδιαγραφζσ:
Ονομαζηική ιζχύς εξόδου

kVA

2,2

V(UAC)

220/230/240

Hz

50/60

V(UAC)

180/264

Σηαηηθή ζηαζεξόηεηα ηάζεο

%

<2

Σπρλόηεηα εμόδνπ

Hz

50/60

Σπζζσξεπηέο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
 Μνιύβδνπ, ηερλνινγίαο AGM
 Κιεηζηνύ ηύπνπ κε ξπζκηδόκελε βαιβίδα
 Επαλαθνξηηδόκελνη
 Τνπνζέηεζε ζε μερσξηζηό εξκάξην δίπια ζην
εξκάξην ηνπ UPS κε εύθνια
αθαηξνύκελεο πιεπξηθέο επηθάλεηεο
Σπληειεζηήο ηζρύνο εηζόδνπ

-

-

-

> 0,99

Βαζκόο απόδνζεο ζε πιήξεο θνξηίν

%

98

Οιηθόο ζπληειεζηήο παξακόξθσζεο

%

4

Σπληειεζηήο κέγηζηεο ηηκήο

-

3:1

°C

(0-40)

πγξαζία

%

<95

Λεηηνπξγία ζε πςόκεηξν πάλσ από ηε
ζάιαζζα

m

<6000

Σηάζκε ζνξύβνπ ζην 1m

dB

<40

Πξνδηαγξαθή αζθαιείαο

-

EN 62040-1:2008, EN
62040-1/EC:2009, EN
62040-1/A1:2013
and Directive
2014/35/EU

Πξνδηαγξαθή αληηπαξαζηηηθήο πξνζηαζίαο

-

EN 62040-2 and
Directive 2014/30/EU

Ολνκαζηηθή ηάζε εηζόδνπ
Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα
Ολνκαζηηθή ηάζε εμόδνπ

Δπλαηόηεηα ππεξθόξηηζεο
Πεξηνρή ζεξκνθξαζηαθήο ιεηηνπξγίαο
Λεηηνπξγία
ζε
ζρεηηθή
πεξηβάιινληνο ρσξίο πδξαηκνύο
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10.2.4 Ποιότητα υλικών και εξοπλιςμού
Η ποιότητα των υλικών και του εξοπλιςμού ακολουθεύ χωρύσ αποκλύςεισ τισ
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των υλικών όπωσ ϋχουν περιγραφεύ παραπϊνω και εύναι
ςύμφωνη με τουσ εθνικούσ και κοινοτικούσ κανονιςμούσ με απώτερο ςτόχο την
όςο το δυνατόν αςφαλϋςτερη και ςωςτό λειτουργύα τουσ.
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11 ΡΑΑΤΘΜΑ V – Ρίνακασ ειδϊν και ποςοτιτων
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

Μ.Μ.

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

1

Ρρομικεια & Τοποκζτθςθ θλεκτρομαγνθτικοφ παροχόμετρου
PN10, DN 800 με εξαρμϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ,
καμπφλεσ, ςυςτολζσ και οποιαδιτε εργαςία και υλικό απαιτθκεί.

τεμ

3

2

Ρρομικεια & Τοποκζτθςθ θλεκτρομαγνθτικοφ Ραροχόμετρου
PN10, DN 900 με εξαρμϊςεισ, ειδικά τεμάχια, φλάντηεσ,
καμπφλεσ, ςυςτολζσ και οποιαδιτε εργαςία και υλικό απαιτθκεί.

τεμ

2

3

Θλεκτρονικι Υδρολθψία DN65, 2,5'', PN 10.

τεμ

1125

4

Λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ και ελζγχου παροχϊν του
δικτφου άρδευςθσ.
Λογιςμικό καταγραφισ και οικονομικισ διαχείριςθσ μαηί με
ςυςκευι φόρτιςθσ άρδευςθσ

τεμ

1

τεμ

1

6

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ

τεμ

1

7

UPS on line 2kVA

τεμ

1

8

Εργαςία κζςθσ ςε λειτουργία

τεμ

1

5
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12 ΡΑΑΤΘΜΑ VI– Δικαιολογθτικά Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Κάκε διαγωνιηόμενοσ, με τθν τεχνικι προςφορά του, κα υποβάλει τουλάχιςτον τα κάτωκι:

1. Σφντομθ τεχνικι περιγραφι του ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν, κεντρικϊν ροόμετρων

2.

3.

4.

5.

κακϊσ και του ςτακμοφ ελζγχου και προγραμματιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρόπου
λειτουργίασ και μετάδοςθσ των δεδομζνων ςτον κεντρικό υπολογιςτι από τθσ υδρολθψίεσ και τα
κεντρικά ροόμετρα με περιγραφι των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και των κζςεων που κα
τοποκετθκοφν.
Τεχνικά ζντυπα (prοspectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου των θλεκτρονικϊν υδρολθψιϊν, κεντρικϊν
ροόμετρων και του κεντρικοφ υπολογιςτι με τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά, διαγράμματα
λειτουργίασ και απόδοςθσ και λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία των για όλα τα υπό προμικεια είδθ απ’ όπου
κα προκφπτει θ ςυμφωνία αυτϊν με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ
προμικειασ ϊςτε να προκφπτει πλιρθσ και ςαφισ εικόνα για τθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά,
διαφορετικά αυτι κα απορρίπτεται λόγω αςάφειασ.
Ριςτοποιθτικά ISΟ 9001 και ISΟ 14001 των οικονομικϊν φορζων και των καταςκευαςτικϊν οίκων των
υλικϊν κακϊσ και CE για τα υλικά του εξοπλιςμοφ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
Αντίγραφο Ριςτοποιθτικοφ υδρομετρθτϊν ςφμφωνα με το πρότυπο EN14268:2005 ι ΕΝ14154 ι
ISO16399 ι ISO4064.
Υπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ςτθν οποία ο διαγωνιηόμενοσ κα δθλϊνει ότι:
- Αποδζχεται και ςυμμορφϊνεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα με όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ /
απαιτιςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται και περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ όρουσ του Ραραρτιματοσ Λ
και του Ραραρτιματοσ ΛV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
- Ζλαβε γνϊςθ των ςυνκθκϊν και του χϊρου τθσ εγκατάςταςθσ τθσ προμικειασ ςτο δίκτυο
άρδευςθσ και ςτα αντλιοςτάςια του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων και αυτζσ ελιφκθςαν υπ’ όψιν κατά τθ
ςφνταξθ τθσ προςφοράσ τουσ.
Υπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ςτθν οποία ο διαγωνιηόμενοσ κα δθλϊνει ότι:
- Τθν από πλευράσ του και χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ χρονικισ
διάρκειασ δφο (2) ετϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ εν λόγω προμικειασ.
- Το χρόνο εγγφθςθσ των υλικϊν που περιγράφονται ςτθν τεχνικι περιγραφι.
- Το χρόνο εγγφθςθσ των μπαταριϊν για 5 τουλάχιςτον ζτθ από τον καταςκευαςτι και προμθκευτι
- Τθν επάρκεια των ανταλλακτικϊν τθσ εγκατάςταςθσ για τουλάχιςτον 10 ζτθ από τον καταςκευαςτι
και προμθκευτι.
- Τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν
υδρολθψιϊν και κεντρικϊν ροόμετρων , με τθν από πλευράσ του και χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι,
αποκατάςταςθ - επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων και δυςλειτουργιϊν, τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και
τθσ απόδοςθσ του εξοπλιςμοφ για το χρονικό διάςτθμα εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
- Τθν από πλευράσ του και χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, εκτζλεςθ των απαραίτθτων τακτικϊν
ςυντθριςεων και ελζγχουσ, για το χρονικό διάςτθμα εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
- Πτι κα ανταποκρίνεται ςε αιτιματα τεχνικισ υποςτιριξθσ και διάγνωςθσ βλαβϊν εντόσ 48 ωρϊν
χωρίσ περιοριςμό ωρϊν υποςτιριξθσ και χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι.
- Πτι κα προβαίνει άμεςα και χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι για αντικατάςταςθ οποιουδιποτε υλικοφ
παρουςιάςει προβλιματα λειτουργίασ.
- Πτι κα προβαίνει άμεςα και χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι ςτθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε
δυςλειτουργίασ που οφείλεται ςε ςφάλματα του εξοπλιςμοφ.
- Πτι θ μετάδοςθ και διάκεςθ των δεδομζνων ςτον ΤΟΕΒ από τα ροόμετρα και τισ υδρολθψίεσ κα
είναι χωρίσ επιπλζον χρζωςθ – ςυνδρομι .
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13 ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
ΕΝΤΥΡΟ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
ΡΟΣ: ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ
ΕΡΩΝΥΜΙΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΤΑΙΙΚΘ ΜΟΦΘ:…………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………………
Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.: ………………………………………………………………………………………………………………..…………
ΔΝΣΘ – Τ.Κ.: …………………………………………………………………………………………………………………………..........
ΤΘΛ. – FAX.: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ Διακιρυξθσ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ προμικειασ με τίτλο: Ρρομικεια
Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Ραροχϊν
του Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων με ενδεικτικό προχπολογιςμό 707.685,66 € χωρίσ ΦΡΑ, υποβάλλω τθν παροφςα Οικονομικι
Ρροςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλουσ τουσ όρουσ και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ζναντι του
τιμιματοσ που αναγράφεται ςτον ακόλουκο πίνακα:

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ

Μ.Μ.

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

1

Ρρομικεια
&
Τοποκζτθςθ
θλεκτρομαγνθτικοφ παροχόμετρου PN10,
DN 800 με εξαρμϊςεισ, ειδικά τεμάχια,
φλάντηεσ, καμπφλεσ, ςυςτολζσ και
οποιαδιτε εργαςία και υλικό απαιτθκεί.

τεμ

3

τεμ

2

τεμ

1125

τεμ

1

τεμ

1

2

3
4

5

Ρρομικεια
&
Τοποκζτθςθ
θλεκτρομαγνθτικοφ Ραροχόμετρου PN10,
DN 900 με εξαρμϊςεισ, ειδικά τεμάχια,
φλάντηεσ, καμπφλεσ, ςυςτολζσ και
οποιαδιτε εργαςία και υλικό απαιτθκεί.
Θλεκτρονικι Υδρολθψία DN65, 2,5'', PN
10.
Λογιςμικό Ραρακολοφκθςθσ και
ελζγχου παροχϊν του δικτφου
άρδευςθσ.
Λογιςμικό καταγραφισ και οικονομικισ
διαχείριςθσ μαηί με ςυςκευι φόρτιςθσ
άρδευςθσ

6

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ

τεμ

1

7

UPS on line 2Kva

τεμ

1

8

Εργαςία κζςθσ ςε λειτουργία

τεμ

1

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ:
ΦΡΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:
ΣΘΜΕΙΩΣΘ:

-

Θ ςυνολικά προςφερόμενθ τιμι να μθν υπερβαίνει το ποςό των 877.530,22€ με ΦΡΑ.
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δθλϊνεται ανεπιφφλακτα ότι θ προςφορά ιςοδυναμεί με τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι
όλων των αναγραφομζνων ςε αυτιν όρων κακϊσ και όλων των όρων τθσ οικείασ διακιρυξθσ.

Θμερομθνία:
(Ονοματεπϊνυμο, ςφραγίδα και Υπογραφι)
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14 ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
Α. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Ονομαςία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ..............................
Κατάςτθμα .............................
(Δ/νςθ οδόσ - αρικμόσ Τ.Κ. FAX)

Θμερομθνία ζκδοςθσ ......
ΕΥΩ .....................................

Ρροσ : (Αναγράφεται θ Υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προσ τθν οποία απευκφνεται)
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΑΛΚ .............................. ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ ........................ (ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ
........................... υπζρ τθσ εταιρείασ (πλιρθσ επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομικι
διεφκυνςθ). .................................................. Ταχυδρομικι Δ/νςθ .............................................................. για τθ
ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ.................. ……(θμερομθνία διενζργειασ) για τθν
«…………………………..…………………………………………………………….» τθσ υπ' αρικμ. …………………………/2020 Διακιρυξισ ςασ.
•
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
• Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ ι μθ θ απαίτθςι
ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
•
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
• Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
•
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν .......................................................
•
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΟ ΡΛΣΤΩΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ.

Β. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ονομαςία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ..............................
Κατάςτθμα .............................
(Δ/νςθ οδόσ - αρικμόσ Τ.Κ. FAX)

Θμερομθνία ζκδοςθσ.
ΕΥΩ ........................

Ρροσ : (Αναγράφεται θ Υπθρεςία προσ τθν οποία απευκφνεται)
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΑΛΚ ............................................... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ ................................
(ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ
........................... υπζρ τθσ εταιρείασ (πλιρθσ επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομικι
διεφκυνςθ). .................................................. Ταχυδρομικι Δ/νςθ ..................................................... για τθν καλι
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εκτζλεςθ των όρων τθσ υπ'αρ ..................... Σφμβαςθσ
για
τθν
«……………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………….»
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ ι μθ θ απαίτθςι ςασ μζςα ςε
πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
•
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
• Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
•
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν .......................................................
•
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΟ ΡΛΣΤΩΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για
το διάςτθμα που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ.

Γ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Ονομαςία Τράπεηασ……………..
Κατάςτθμα………………………….
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ Τ.Κ. FAX)

Θμερομθνία Ζκδοςθσ…………
ΕΥΩ………………………………..

Ρροσ: (Αναγράφεται θ Υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προσ τθν οποία απευκφνεται)
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ Α………………… ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ ....
(ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ
…………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ εταιρείασ
………………………………, Δ/νςθ …………………………, με ΑΦΜ
, για τθν
καλι λειτουργία των παραδοκζντων υπ’ αυτισ ειδϊν τθσ με αρικμό …………….. Σφμβαςθσ που υπζγραψε μαηί ςασ θ
εν λόγω εταιρεία για τθν προμικεια
(αρ. απόφαςθσ
κατακφρωςθσ ………….) και το οποίο ποςό καλφπτει το 3% τθσ ςυμβατικισ προ ΦΡΑ αξίασ εκ
…………… ΕΥΩ αυτισ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ, ολικά ι
μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
•
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
• Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
•
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν .......................................................
•
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.

ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΟ ΡΛΣΤΩΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ.
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15 ΡΑΑΤΘΜΑ IX – Σχζδιο Σφμβαςθσ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΚΘΔΜΘΣ

…………………………………………………

Ρφργοσ,

/ /2020

Αρικμ. Ρρωτ.:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ροςοφ ………….€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ

«Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και
Τθλεμετρικοφ
Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Ραροχϊν του Αρδευτικοφ
Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 877.530,22€
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α, ωσ Υποζργο τθσ Ρράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ υφιςτάμενου
Αρδευτικοφ Ζργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», εναρίκμου ζργου 2020ΣΕ08210003 – ΟΡΣΑΑ 0016072077
τθσ Σ.Α. 082/1.
Στθν Ράτρα ςιμερα τθν ……./……/2021, θμζρα ………………………….. μεταξφ αφενόσ:
1. Τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που εδρεφει ςτθν Ράτρα (Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν – Ακθνϊν 32) με ΑΦΜ
997824337 και εκπροςωπείται για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από ………………………………………………,
ςτο εξισ καλοφμενθ «ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ» και αφετζρου
2. Τθσ εταιρείασ «…………………………», που εδρεφει ςτον Διμο …….......... (οδόσ ………………….) με Α.Φ.Μ.
……………….. και εκπροςωπείται από τον νόμιμο εκπρόςωπό τθσ, ………………………………….., που ςτο εξισ
κα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο
ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Αϋ/27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με τθ με αρικ. 248595/27-12- 2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30-122016) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελ/νιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Λονίου κακϊσ και (α) τθ με αρικ. 165633/8-8-2017 απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
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Διοίκθςθσ Ρελ/νιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου (ΦΕΚ2953 Β’/29-8-2017) «Τροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» με τθν οποία τροποποιικθκε θ
με αρικ. 248595/27-12-2016 απόφαςθ και (β) τθ με αρικ. 88897/18-5-2018 απόφαςθ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελ/νιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου (ΦΕΚ 2070 Β/7-6-2018)
«Τροποποίθςθ- Συμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» με τθν οποία ςυμπλθρϊκθκε θ με αρικ. 248595/27-12-2016 απόφαςθ.
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ
πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
5. Τθν

υπ’

αρικ.

πρωτ.

οικ.5091/02-12-2019

Απόφαςθ

Ζνταξθσ

(ΑΔΑ:6Ν7Η7Λ6-7ΩΔ)

(ΑΔΑΜ:19REQ005986997) Ρράξεων ςτο «Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020», ςτθν
οποία περιλαμβάνεται και θ Ρράξθ με τίτλο: «Βελτίωςθ υφιςτάμενου αρδευτικοφ ζργου ΤΟΕΒ
Σαβαλίων», με κωδικό ΟΡΣΑΑ 0016072077, με επιλζξιμθ δθμόςια δαπάνθ: 2.198.000,00€.
6. Τθ Σ.Α. 082/1 και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο ζργου ………………..
7. Τθν υπ. αρικμ. 85/24-06-2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
(ΑΔΑ:9ΔΕΓ7Λ6-Θ31) με τθν οποία εγκρίκθκε ο τρόποσ ανάκεςθσ με ανοικτι διαδικαςία ςφμφωνα με
το άρκρο 27 του Ν.4412/2016.
8. Το υπϋ αρικ. πρωτ. …………………..ζγγραφο διατφπωςθσ κετικισ γνϊμθσ για τα ςχζδια διακιρυξθσ και τθ
διαδικαςία προκιρυξθσ και του εν λόγω κζματοσ από τθν Ε.Υ.Δ.Ε.Ρ. Ρ.Δ.Ε..
9. Τθν υπ’ αρικ. ………. (ΑΔΑ:……………….) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Ε. με τθν οποία
εγκρίκθκε θ δθμοπράτθςθ και οι όροι δθμοπράτθςθσ……………
10. Τθν με αρ. ………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν υπ’ αρικ…. Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ….) με τα Ραραρτιματα που
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
11. Τθν απόφαςθ……………. του αρμοδίου οργάνου ……………….με τθν οποία κυρϊκθκαν τα πρακτικά του
Διαγωνιςμοφ και ανατζκθκε θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ τθσ επικεφαλίδασ μετά από ομόφωνθ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτθν Εταιρεία «……………………………» και το με αρικμ.
Ρρωτ …………….. ζγγραφο τθσ …………………………………. για τον ζλεγχο νομιμότθτασ τθσ εν λόγω
απόφαςθσ.
12. Τα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ τθσ υπόψθ Εταιρείασ και ιδιαίτερα τθν οικονομικι προςφορά
τθσ, που αναλφεται ωσ εξισ: (ο πίνακασ διαμορφϊνεται ανάλογα για προμικεια, υπθρεςία κ.α.)
Σελίδα 87 από 98

ΑΔΑ: ΩΧΨΞ7Λ6-ΕΤΝ

Δαπάνθ προμικειασ -εργαςιϊν
ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δαπάνθ Φ.Ρ.Α.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
13. ……………………………………………………………………………….
ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα ακόλουκα:
Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ)

Ανακζτει:
ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) τθν «Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν
Ραροχομζτρων και

Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ

Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ

και Ελζγχου των

Ραροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω
αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα, ςφμφωνα
με τθν υπ’ αρικμ. ……………διακιρυξθ (ΑΔΑΜ:………………….) και τθν περιγραφι του φυςικοφ
αντικειμζνου, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ (παραρτιματα ……………….) που αναφζρονται
ςε αυτιν που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςυνολικισ δαπάνθσ
………………………… ευρϊ (………………………..€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α..
Θ παραπάνω Εταιρεία αποδζχεται ανεπιφφλακτα τθν ανάκεςθ αυτι και αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ ςφμφωνα με τθν παροφςα ςφμβαςθ και ςφμφωνα με τα ακόλουκα :
i.

Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.

ii.

Τθν με αρ. ………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν υπ’ αρικ. …………….. Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ….) με τα
Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τουσ όρουσ που περιγράφονται ςε αυτά, κακϊσ και ςτισ κατά περίπτωςθ
εκδιδόμενεσ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

iii.

Τθν οικονομικι προςφορά τθσ αναδόχου (Ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ), όπωσ φαίνεται ςτον
παραπάνω πίνακα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

iv.

Τθν εγκριτικι απόφαςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ με αρικμό ……………………..
Ο ΔΕΥΤΕΟΣ των ςυμβαλλομζνων κ……………………. και υπό τθν προαναφερκείςα ιδιότθτά του, αφοφ
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ζλαβε υπόψθ του άπαντα τα ανωτζρω,
ΔΘΛΩΝΕΙ
α.

Πτι θ υπογραφι του ςτθν παροφςα ςφμβαςθ δεςμεφει απολφτωσ τθν εξουςιοδοτοφςα αυτόν
ανάδοχο τθσ προμικειασ ΕΤΑΛΕΛΑ …………………και ότι αυτι δεν δικαιοφται να προςβάλλει τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και ςτα ςυμβατικά τεφχθ.

β.

Πτι ο ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τα ανωτζρω περιγραφζντα ςτθν οικεία διακιρυξθ και τα
παραρτιματά τθσ, τθσ παροφςασ προμικειασ, τα οποία ο ανάδοχοσ κα εφαρμόςει ςε ςυνδυαςμό
με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

γ.

Πτι ο ανάδοχοσ κα εφαρμόηει κατά τα κακοριηόμενα ςτισ ανωτζρω διατάξεισ τισ εντολζσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.

δ.

Πτι ο ανάδοχοσ ζχει μελετιςει και κατανοιςει πλιρωσ τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ
απορρζουν από τθν κείμενθ νομοκεςία και οριοκετοφνται ςτθν οικεία διακιρυξθ και τα
παραρτιματά τθσ και ότι τυχόν παράλειψθ του αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι
πλθροφορία που αφορά ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν
πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον ανάδοχο
κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθσ προκεςμίασ εξ αιτίασ αυτοφ του
λόγου.

ε.

Πτι ο ανάδοχοσ κα τθριςει τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί μζτρων αςφαλείασ, εργοταξιακισ
ςιμανςθσ, περί μζτρων υγιεινισ κτλ., αποδεχόμενοσ ότι είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ,
ποινικά και αςτικά, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε προκλθκεί από αμζλεια εφαρμογισ των
ιςχυουςϊν διατάξεων και των εν γζνει υποχρεϊςεϊν του κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ
προμικειασ, εντόσ ι εκτόσ των εργοταξιακϊν χϊρων.

ςτ. Πτι ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για τθ μετά ςχολαςτικότθτασ τιρθςθ
των περιβαλλοντικϊν όρων και γενικότερα για τθν εφαρμογι των νομοκετθμζνων όρων
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
η.

Πτι βεβαιϊνει ότι όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και που
κατατζκθκαν πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ είναι νόμιμα, ορκά και ακριβι και πουκενά δεν
ζρχονται ςε αντίκεςθ με τουσ όρουσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και ότι πάντωσ, ζςτω και αν
υπάρχει κάποιο λάκοσ ι αντίκεςθ, αποδζχεται ανεπιφφλακτα να επανορκϊςει το ςθμείο αντίκεςθσ
με δικι του φροντίδα, ευκφνθ και δαπάνθ, απροφάςιςτα και ςε εφλογο χρόνο από τθ χρονικι
ςτιγμι τθσ γνϊςθσ του ςθμείου αντίκεςθσ.
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Το παρόν αποτελεί τθν πλιρθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και αντικακιςτά και υπεριςχφει
οποιαςδιποτε αντίκετθσ ςυμφωνίασ, ζγγραφθσ ι προφορικισ.
ΑΘΟ 1:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τθν «Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και
Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Ραροχϊν του Αρδευτικοφ
Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», ςυνολικισ δαπάνθσ ……………………………….. ευρϊ (……………………..€)
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα και με τουσ όρουσ τθσ υπϋαρικ. πρωτ. …………………………
Διακιρυξθσ (ΑΔΑΜ: …………………….), όςα αναλυτικά ορίηονται ςτα Ραραρτιματα ……………………… το
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
AΘΟ 2:
ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16.
ΑΘΟ 3:
ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα Ραραρτιματα…………………………τθσ οικείασ διακιρυξθσ.

ΑΘΟ 4:
ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που αναλυτικά αναφζρονται
ςτο άρκρο 202 του Ν. 4412/2016.
Χρόνοσ Ραράδοςθσ
Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ εν λόγω προμικειασ και εγκατάςταςθσ, ορίηονται οι ζξι (6) μινεσ από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, περιλαμβανομζνου και του χρόνου δοκιμαςτικισ λειτουργίασ
και κατά οριηόμενα ςτθν Ε.Σ.Υ. του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ οικείασ διακιρυξθσ.
Ειδικότερα, αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και κα ολοκλθρωκεί ςτισ ακόλουκεσ
προκεςμίεσ:
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5. Μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθσ
προμικειασ πρζπει να υποβάλει προσ ζγκριςθ ςτθν Ρ.Δ.Ε. χρονοδιάγραμμα εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε
λειτουργία και παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Ραράλλθλα, ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει με το
χρονοδιάγραμμα υπόμνθμα ενεργειϊν του που ζχουν ςχζςθ με τισ ανάγκεσ για τθν προετοιμαςία και
διαμόρφωςθ των χϊρων εγκατάςταςθσ τθσ προμικειασ κακϊσ και κάκε ενζργειασ για τθν υλοποίθςθ
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτθν οποία κα προβεί ο ανάδοχοσ προσ διάφορεσ κατευκφνςεισ π.χ.
ενθμζρωςθ ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ για τθ τμθματικι διακοπι λειτουργίασ των αντλιοςταςίων ι και κλάδων
άρδευςθσ, εφόςον απαιτθκεί για τθ διευκόλυνςθ τθσ ομαλισ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του. Επίςθσ, ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα ο ανάδοχοσ πρζπει να προχωριςει ςε
διευκζτθςθ του χϊρου εργαςίασ, αυτοψία χϊρων Αντλιοςταςίων, Κζςεων Υδρολθψιϊν που κα
υποδειχκοφν από τον Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων και, γενικά, προετοιμαςία για τθν απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ. Θ αυτοψία και αποτφπωςθ κάκε κζςθσ υδρολθψίασ, όπωσ και των τεςςάρων κζςεων των
κεντρικϊν ροόμετρων κα γίνει από τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ μεταφορά,
εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ και παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςε κανονικι λειτουργία.
Χρόνοσ: ζωσ 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
6. Υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, μζχρι τθσ κζςθσ τθσ ςε λειτουργία
Χρόνοσ: 5 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
7. Επίδειξθ ορκισ λειτουργίασ τθσ προμικειασ, δοκιμαςτικι επί ζνα (1) μινα λειτουργία του και κζςθ ςε
αποδοτικι λειτουργία, εκπαίδευςθ προςωπικοφ του ΤΟΕΒ Σαβαλίων.
Χρόνοσ: 6 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
8. Ολοκλιρωςθ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.
Χρόνοσ: 24 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του Ρρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ .
Θ κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία, ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ, αποδοτικι λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ
εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τθν προςφορά του προμθκευτι, κα αρχίςουν να μετροφνται
χρονικά μετά τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ ωσ ςφςτθμα και οπωςδιποτε από τθν θμζρα
κζςεωσ του ςε λειτουργία. Σε περίπτωςθ ςοβαρισ δυςλειτουργίασ του ςυςτιματοσ (ωσ ςοβαρι
δυςλειτουργία κεωρείται θ κατάςταςθ κατά τθν οποία θ χριςθ ςθμαντικοφ μζρουσ του ςυνολικοφ
ςυςτιματοσ κακίςταται αδφνατθ για οποιαδιποτε (λόγο) μζςα ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα θ αποδοτικι
λειτουργία επαναλαμβάνεται.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
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Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ
κατ’εφαρμογι του άρκρου 203 του ν.4412/2016.
Ραραλαβι Υλικϊν – Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα
ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ.
α) Θ παραλαβι των ειδϊν μετά τθ διενζργεια μακροςκοπικοφ ελζγχου πραγματοποιείται εντόσ
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ και εγκατάςταςθ αυτϊν, πλιρωσ λειτουργικϊν, ςτουσ
χϊρουσ εγκατάςταςθσ ςε κζςεισ που κα υποδείξει ο ΤΟΕΒ Σαβαλίων, οπότε και ςυντάςςεται το
πρωτόκολλο παραλαβισ.
β) Θ οριςτικι παραλαβι των ειδϊν πραγματοποιείται εντόσ ενόσ (1) μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
πρακτικισ – δοκιμαςτικισ λειτουργίασ των εγκατεςτθμζνων ειδϊν, οπότε και ςυντάςςεται το
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 208 του ν. 4412/2016.
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208
του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ
ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν
γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο και πρακτικι δοκιμαςία. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει
τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα ςφμφωνα με τθν
παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
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τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ.
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μετά
από τθν παράδοςθ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςτθν αρχικι παράγραφο
του παρόντοσ άρκρου.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο , από τθν υπθρεςία που
παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του
άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
Αναπροςαρμογι τιμισ
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ’ όλιν τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και τυχόν παράταςθσ αυτισ.
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Εγγυθμζνθ λειτουργία - Υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ
Το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν κακϊσ και όλθ θ εγκατάςταςθ κα καλφπτονται από εγγφθςθ
καλισ λειτουργίασ χρονικισ διάρκειασ δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τθσ εν
λόγω προμικειασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ των 24 μθνϊν, ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ
παροχισ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ (προλθπτικισ – επιςκευαςτικισ) χωρίσ να δικαιοφται πρόςκετθ αμοιβι,
αφοφ κεωρείται ανθγμζνθ ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ. Οι ελάχιςτεσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ςτο
πλαίςιο τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ, είναι :


Αντικατάςταςθ οποιουδιποτε εξαρτιματοσ παρουςιάςει προβλιματα λειτουργίασ.



Αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ που οφείλεται ςε ςφάλματα του εξοπλιςμοφ.



Σε αυτό το διάςτθμα ο ανάδοχοσ οφείλει να αποςτζλλει ςυνεργείο επιςκευϊν εντόσ 48 ωρϊν για τισ
βλάβεσ που οφείλονται ςε δικι του υπαιτιότθτα ι ςε αςτοχία του εξοπλιςμοφ που προμικευςε.



Τεχνικι υποςτιριξθ ςτο προςωπικό του Οργανιςμοφ για οπουδιποτε κζμα προκφψει ςχετικά με τθν
λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ.
ΑΘΟ 5:
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

1. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι θ προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ
όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, τα προβλεπόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμ.
……………………….διακιρυξθσ, τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τουσ
τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα ςε εκνικό επίπεδο και εφόςον αυτά δεν
υπάρχουν, ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο.
2. Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν με αρικμό
…………………….. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του ……………………….., ποςοφ ……………………….€
(που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α).
3. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί και κα επιςτραφεί μετά τθν λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου, τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από τθν
εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ .
ΑΘΟ 6:
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
1. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ
για δφο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του.
2. Για τθν καλι λειτουργία τθσ παροφςασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να κατακζςει ςτθν Ανακζτουςα
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Αρχι, εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ που να καλφπτει το 3% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ
χωρίσ το ΦΡΑ.
3. Θ εγγφθςθ αυτι κα κατατεκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, αμζςωσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ, πριν από τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και κα ιςχφει, πλζον δφο (2) μινεσ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΘΟ 7:
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΣΗΕΙ

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου των υλικϊν τθσ
προμικειασ, εγκατεςτθμζνα και πλιρωσ λειτουργικά μετά και τθ λιξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ.
β) Εάν ο ανάδοχοσ επικυμεί τθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων, θ πλθρωμι γίνεται ωσ εξισ:
- ςε ποςοςτό 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ τμθματικισ παράδοςθσ των ειδϊν, με τθν παραλαβι του
υλικοφ – εξοπλιςμοφ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςε κζςθ που κα υποδείξει ο
ΤΟΕΒ Σαβαλίων και λειτουργικοφ, κατόπιν ςφνταξθσ πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ τμθματικισ
παράδοςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ μετά από μακροςκοπικό ζλεγχο και,
- ςτο υπόλοιπο ποςοςτό 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ, θ πλθρωμι κα γίνει
με τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ Σφμβαςθσ μετά και τθ λιξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει μετά τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν /δικαιολογθτικϊν
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά τον χρόνο πλθρωμισ, (τιμολόγιο του προμθκευτι,
πρωτόκολλο ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, βεβαίωςθ φορολογικισ, αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
κτλ.). Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και τθ ςφνταξθ του
ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ(πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ) από τθν αρμόδια
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ.
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
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β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων
και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ
διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν (0,02%), κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% ι 8% επί του κακαροφ ποςοφ.
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται απ’ ευκείασ ςτο δικαιοφχο ι ςε αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο άτομο ι
με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου.
Το Υποζργο με τίτλο: «Ρρομικεια Θλεκτρονικϊν Υδρολθψιϊν, Κεντρικϊν Ραροχομζτρων και
Τθλεμετρικοφ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των Ραροχϊν του Αρδευτικοφ
Δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων» με προχπολογιςμό Υποζργου: 877.530,22€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α.,

περιλαμβάνεται ςτθν Ρράξθ με τίτλο: «Βελτίωςθ Υφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου ΤΟΕΒ

Σαβαλίων», που ζχει ενταχκεί ςτο «Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020», ςτθ Δράςθ
4.3.1 «Υποδομζσ Εγγείων Βελτιϊςεων», του Υπομζτρου 4.3 «Στιριξθ για Επενδφςεισ ςε υποδομζσ που
ςυνδζονται με τθν ανάπτυξθ, τον εκςυγχρονιςμό ι τθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ»,
με κωδικό ΟΡΣΑΑ: 0016072077, ςυνολικισ επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ Ρράξθσ: 2.198.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α..
Θ πίςτωςθ προζρχεται από το Ρρόγραμμα «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014 - 2020» με
ςυγχρθματοδότθςθ από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εκνικι Δαπάνθ.
H ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ Ρράξθσ ζχει εγγραφεί ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ςτθ ΣΑΕ
082/1 με ενάρικμο 2020ΣΕ08210003.
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο.
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Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νοµοκεςίασ περί νοµίµων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιµατοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυµπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
ςφµβαςθσ, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ.
ΑΘΟ 8:
ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ-ΚΥΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά , θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
ΑΘΟ 9:
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ – ΕΚΧΩΘΣΘ
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δικαιοφνται να υποκαταςτακοφν από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν όλω
ι εν μζρει ςτα δικαιϊματα ι τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, οφτε
επιτρζπεται από οποιονδιποτε των ςυμβαλλομζνων θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι του όλου αυτισ χωρίσ τθν
γραπτι ζγκριςθ του αντιςυμβαλλόμενου.
ΑΘΟ 10
ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:


Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. (Άρκρο
18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)



Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων, ςε περίπτωςθ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.
2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ ανωτζρω παραγράφου περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ
υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ.
1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι
μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν
(ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4
του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του
ν. 4412/2016. Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ιδθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν



λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
AΘΟ 11:
ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά που τυχόν
προκφψει από τθ ςφμβαςθ, κα επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται θ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 205Α του ν.
4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ
τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε το περιεχόμενο τθσ, υπογράφτθκε
από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 4 (τζςςερα) όμοια αντίτυπα.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι

Για τον Ανάδοχο

…………………………………………….

…………………………………………….

(υπογραφι & ςφραγίδα)

(υπογραφι & ςφραγίδα)
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
& ΤΠΟΓΟΜΧΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π.Δ ΗΛΔΙΑ

Πύργος, / /2021
Αριθ. Πρφη:

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, κεηά απφ ηελ ππ’ αξηζκ. ………. απφθαζή
ηεο
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, άλσ ησλ νξίσλ κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο ηνπ Τπνέξγνπ κε
ηίηιν: «Προμήθεια Ηλεκηρονικών Τδροληυιών, Κενηρικών Παροτομέηρφν και Σηλεμεηρικού
σζηήμαηος Παρακολούθηζης, Καηαγραθής και Δλέγτοσ ηφν Παροτών ηοσ Αρδεσηικού
Γικηύοσ ηοσ Σ.Ο.Δ.Β. αβαλίφν» κε πξνυπνινγηζκφ Τπνέξγνπ: 877.530,22€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α., ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: «Βεληίφζη Τθιζηάμενοσ Αρδεσηικού έργοσ ΣΟΔΒ αβαλίφν», πνπ
έρεη εληαρζεί ζην «Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020», ζηε Γξάζε 4.3.1
«Τπνδνκέο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ», ηνπ Τπνκέηξνπ 4.3 «ηήξημε γηα Δπελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο
δαζνθνκίαο», κε θσδηθφ ΟΠΑΑ: 0016072077, ζπλνιηθήο επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο Πξάμεο:
2.198.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη ηηκήο.
Σν αληηθείκελν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ε πξνκήζεηα, ε εγθαηάζηαζε
θαη ε ζέζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ πδξνιεςηψλ, θεληξηθψλ παξνρφκεηξσλ (ξνφκεηξσλ)
θαη ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ - παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγίαο θαη θφξηηζεο θαξηψλ ζηηο πθηζηάκελεο
πδξνιεςίεο θαη αληιηνζηάζηα, ζην δίθηπν άξδεπζεο ηνπ Σ.Ο.Δ.Β αβαιίσλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη 707.685,66 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. (877.530,22 επξψ κε ην
Φ.Π.Α.). Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ
Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). H ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηεο Πξάμεο έρεη
εγγξαθεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζηε ΑΔ 082/1 κε ελάξηζκν 2020Δ08210003.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε
δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ
λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο έιαβε Αχμνληα Αξηζκφ πζηήκαηνο:
……….ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..: http://www.promitheus.gov.gr.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα Δ..Η.ΓΗ..-Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr .
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο
ζην ΔΗΓΗ έσο ηελ ……….
/ /2021 θαη ψξα ……. κ.κ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππάξρεη
ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα.
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Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ
ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηε ………. / /2021 θαη ψξα …….. π.κ..
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα
(12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Κσδηθνί CPV : ………..
Ηκεξνκελία απνζηνιήο ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηελ
…………....
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, γηα πνζφ πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
…………… επξψ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά
ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016.
Γελ γίλνληαη απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Η γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Διιεληθή.
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ
ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην
ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα
παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα
ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Όινη νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε ε
νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (www.pde.gov.gr), ζηε
δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ E..Η.ΓΗ. θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ
Κ.Η.Μ.ΓΗ. www.eprocurement.gr
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη: ΠΥΡΓΟΣ
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aniarchos@ilia.pde.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2621360263
Φαξ: +30 2621033278
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.pde.gov.gr/gr/index.php
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος
Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42131160 Δίκτυο κρουνών υδροληψίας

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου θα είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η
θέση σε πλήρη λειτουργία 1125 ηλεκτρονικών υδροληψιών, 5 κεντρικών παροχόμετρων (ροόμετρων) και ενός
συστήματος ελέγχου - παρακολούθησης λειτουργίας και φόρτισης καρτών στις υφιστάμενες υδροληψίες και
Αντλιοστάσια στο δίκτυο άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β Σαβαλίων στους Δήμους Πηνειού και Ήλιδας του Νομού Ηλείας.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 707 685.66 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
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II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31710000 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
38411000 Υδρόμετρα

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου θα είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η
θέση σε πλήρη λειτουργία 1125 ηλεκτρονικών υδροληψιών, 5 κεντρικών παροχόμετρων (ροόμετρων) και
ενός συστήματος ελέγχου - παρακολούθησης λειτουργίας και φόρτισης καρτών στις υφιστάμενες υδροληψίες
και Αντλιοστάσια στο δίκτυο άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β Σαβαλίων στους Δήμους Πηνειού και Ήλιδας του Νομού
Ηλείας. Οι ηλεκτρονικές υδροληψίες θα αποτελούνται από παροχόμετρο , βαλβίδα και σύστημα μετάδοσης
δεδομένων στον υπολογιστή που θα βρίσκεται στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση
των υδροληψιών θα γίνει αφαίρεση των υπαρχόντων κατασκευών-υδροστομίων τα οποία θα παραδοθούν στον
Τ.Ο.Ε.Β. Οι ηλεκτρονικές υδροληψίες θα ενεργοποιούνται - απενεργοποιούνται μέσω συστήματος ‘’έξυπνης
κάρτας’’ με σκοπό την χρέωση των αρδευτών βάσει του όγκου κατανάλωσης νερού.
Τα 5 κεντρικά ροόμετρα (υδρομετρητές) θα εγκατασταθούν στους κεντρικούς αγωγούς 5 αντλιοστασίων που
βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ. Η εγκατάστασής τους θα γίνει εντός των υφιστάμενων φρεατίων.
Τα ροόμετρα θα έχουν σύστημα μεταφοράς δεδομένων στον υπολογιστή που θα βρίσκεται στα γραφεία
του Τ.Ο.Ε.Β. Το σύστημα ελέγχου-προγραμματισμού (ΣΕΠ) θα αποτελείται από κεντρικό υπολογιστή και
περιφερειακές συσκευές – κάρτες, θα έχει τα αντίστοιχα λογισμικά με σκοπό την παρακολούθηση λειτουργίας
του συστήματος υδροληψιών-ροόμετρων σε πραγματικό χρόνο καθώς και την διαχείριση των δεδομένων των
‘’έξυπνων καρτών’’ σε σχέση με τους αρδευτές.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 707 685.66 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων
Βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
H συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1
με ενάριθμο 2020ΣΕ08210003.
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες
εκκαθαρισμένες οικονομικές τουλάχιστον 500.000,00€

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) συναφή παράδοση –
προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικών
υδροληψιών. Ως τελευταία πενταετία λογίζεται το χρονικό διάστημα έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Το χρονικό διάστημα της πενταετίας για το οποίο θα ληφθούν υπόψη στοιχεία παρόμοιων παραδόσεων ως άνω
κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στην
παρ. α ii του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
β) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει για την υλοποίηση της προμήθειας κατ’ ελάχιστον:
- έναν (1) Μηχανικό ειδικότητας Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και
- έναν (1) Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
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IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία:
Τοπική ώρα:

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία:
Τοπική ώρα:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47, Διοικητήριο
Πόλη: Πύργος Ηλείας
Ταχ. κωδικός: 27131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aniarchos@ilia.pde.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2621360263
Φαξ: +30 2621033278

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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Εν ςυνεχεία, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, κα Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία και κ. Λφτρα Ιωάννθ και τουσ ηιτθςε να
εκφωνιςουν 6 αρικμοφσ από κατάςταςθ με τουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο εν λόγω ςυλλογικό όργανο τθσ οποίασ
δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία ονομάτων και αρικμϊν, προκειμζνου να προκφψουν τα τρία τακτικά
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθ διενζργεια – αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων
του εν λόγω διαγωνιςμοφ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τθ διενζργεια – αποςφράγιςθ και
αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν ζχουν
ωσ εξισ:
Σακτικά μέλη
1.

Μικζλθσ Χαράλαμποσ, Σοπογρ. Μθχ/κόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ

τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2.

Χριςτοδουλόπουλοσ Ιωάννθσ, Πολ. Μθχ/κόσ Σ.Ε., υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.

Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3.

Διονυςόπουλοσ Ανδρζασ, Μθχανικόσ Οχθμάτων Σ.Ε., υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ

Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1.

Αναςτοποφλου Ακαναςία, Πολ. Μθχ/κόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ

τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2.

Παπαπζτρου Παναγιϊτα, Πολ. Μθχ/κόσ Σ.Ε., υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.

Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3.

Βλάςςθ Ευγενία, Πολ. Μθχ/κόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

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».

ΑΔΑ: ΩΧΨΞ7Λ6-ΕΤΝ
 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.: 37565/516/11-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια ανοικτοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων μζςω
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) για τθν ανάδειξθ αναδόχου
τθσ προμικειασ του Τποζργου με τίτλο: «Προμικεια Ηλεκτρονικϊν Τδρολθψιϊν, Κεντρικϊν
Παροχομζτρων και Σθλεμετρικοφ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ, Καταγραφισ και Ελζγχου των
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Παροχϊν του Αρδευτικοφ Δικτφου του Σ.Ο.Ε.Β. αβαλίων», προχπολογιςμόσ Τποζργου: 707.685,66€
χωρίσ Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: ΑΕ 082/1, κ.ε.: 2020Ε08210003, τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Βελτίωςθ
Τφιςτάμενου Αρδευτικοφ ζργου ΣΟΕΒ αβαλίων», που ζχει ενταχκεί ςτο «Πρόγραμμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΑΑ: 0016072077, ςυνολικισ επιλζξιμθσ δθμόςιασ
δαπάνθσ Πράξθσ: 2.198.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.

Β)Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ τθσ διακιρυξθ ιτοι: i) τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, ii) τθν
περίλθψθ και iii) τθν προκιρυξθ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) υγκροτεί τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθ διενζργεια – αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν, κατόπιν κλιρωςθσ
μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8-8-2016), ωσ εξισ:
Σακτικά μζλθ
1.

Μικζλθσ Χαράλαμποσ, Σοπογρ. Μθχ/κόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ

τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2.

Χριςτοδουλόπουλοσ Ιωάννθσ, Πολ. Μθχ/κόσ Σ.Ε., υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.

Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3.

Διονυςόπουλοσ Ανδρζασ, Μθχανικόσ Οχθμάτων Σ.Ε., υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ

Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπλθρωματικά μζλθ
1.

Αναςτοποφλου Ακαναςία, Πολ. Μθχ/κόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ

τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2.

Παπαπζτρου Παναγιϊτα, Πολ. Μθχ/κόσ Σ.Ε., υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.

Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.
3.

Βλάςςθ Ευγενία, Πολ. Μθχ/κόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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

