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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 02 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ: 50919/307

ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 211/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 50726/1220/25-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 211/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ για τθν
«Παροχι υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐασ ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και
βελτιςτοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ βελτίωςθσ – αναβάκμιςθσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ΠΕΑΚ ςτθν
Π.Ε. Αχαΐασ», ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 49.600,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
χρθματοδότθςθ:

πιςτϊςεισ

Υπουργείου

Πολιτιςμοφ

&

Ακλθτιςμοφ,

κωδικόσ

πράξθσ:

2020ΣΕ01600007. Β) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν
ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Παροχι υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐασ ςτθν
οργάνωςθ, διαχείριςθ και βελτιςτοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ βελτίωςθσ – αναβάκμιςθσ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων ΠΕΑΚ ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ». Γ) Συγκρότθςθ: 1) επιτροπισ αξιολόγθςθσ και 2) επιτροπισ
ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Λάμπροσ Δημητρογιάννησ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 1θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:52139/321/25-02-2021 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.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ο οποίοσ προιδρευςε

λόγω δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του κ. Σακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ – Προζδρου τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ
2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - 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

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 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 Αντιπρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 211/2021
Ακολοφκωσ ο Αντιπρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 2ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α)
Ζγκριςθ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ για τθν «Παροχι υπθρεςιϊν για τθν
υποςτιριξθ τθσ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐασ ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και βελτιςτοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ
βελτίωςθσ – αναβάκμιςθσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ΠΕΑΚ ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ», ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ
του ποςοφ των 49.600,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. χρθματοδότθςθ: πιςτϊςεισ Υπουργείου
Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, κωδικόσ πράξθσ: 2020ΣΕ01600007. Β) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για
τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Παροχι υπθρεςιϊν για τθν
υποςτιριξθ τθσ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐασ ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και βελτιςτοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ
βελτίωςθσ – αναβάκμιςθσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ΠΕΑΚ ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ». Γ) Συγκρότθςθ: 1)
επιτροπισ αξιολόγθςθσ και 2) επιτροπισ ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ».

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 50726/1220/25-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ 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» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Σο υπ’αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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 116 του Ν.4555/2018«Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του
πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.»
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 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 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
6. 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»
7. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. 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.
8. Σισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
9. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
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10.Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
11.Σθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12.Σθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
13.Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. 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.
14.Σθν αρικμ. 186/22.12.20 (ΑΔΑ ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα: «Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021».Θ απόφαςθ
αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 2730/11.1.2021
(ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ
και Ιονίου.
15.Σθν με αρ. ΔΝγ/32129/ΦΝ 466/2017 Τπουργικι Απόφαςθ (Β’ 2519) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων
Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία
τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016»,
16.Σθν Εγκφκλιο 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Τ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφοροφν τθν
απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων».
17.Σθν με αρικ. 50844/11-5-2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «υγκρότθςθ και οριςμόσ
μελϊν γνωμοδοτικισ επιτροπισ επί τθσ επάρκειασ των λθφκζντων επανορκωτικϊν μζτρων οικονομικϊν
φορζων προσ απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ 77868 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441).
18.Σθν με αρικ. ΔΝβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν
«Κακοριςμόσ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των βαςικϊν μελετθτϊν ωσ Σεχνικϊν υμβοφλων - Μελετθτϊν
κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφεται με τθν Προϊςταμζνθ Αρχι του
ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ των υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ςυναφζσ με τα ανωτζρω κζμα» (Β 4203).
19.Σθν Εγκφκλιο υπ’ αρικμ. 11/2018 του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν (ΑΔΑ: 6ΓΝΤ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με
κζμα «Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)».
20.Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ»
21.Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν»
22.Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
23.Σισ διατάξεισ του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 ςφμφωνα με τισ οποίεσ: «Προςφυγι ςτθ διαδικαςία του
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό
των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
24.Σθν με αρ.πρωτ. 249252/4252/29-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘΧ7Λ6-ΚΛΠ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ, ςχετικά με τθ μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ.
25.Σθν υπϋαρικμ 1177/2020 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ ΨΟΗ7Λ6-ΣΟ) με κζμα Ζγκριςθ αποδοχισ
χρθματοδότθςθσ από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου του ζργου «ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΩΝ Δ/ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΘ ΠΔΕ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΘ
ΣΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ "ΑΔΕΙΟΔΟΣΘΘ ΑΘΛΘΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΕΑΚ ΠΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΤ
Ε.. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ», προχπολογιςμοφ 100.000 € με ΦΠΑ , κωδικόσ πράξθσ-ενάρικμοσ 2020Ε01600007
26.Σθν υπϋαρικμ 1262/2020 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ Ψ2677Λ6-53Μ) με κζμα Ζγκριςθ ςφναψθσ
Προγραμματικισ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ
για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΩΝ Δ/ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΘ ΠΔΕ ΚΑΙ
ΩΡΙΜΑΝΘ ΣΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ "ΑΔΕΙΟΔΟΣΘΘ ΑΘΛΘΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΕΑΚ ΠΑΣΡΩΝ ΚΑΙ
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ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΤ Ε.. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ», προχπολογιςμοφ 100.000 € με ΦΠΑ,κωδικόσ πράξθσ-ενάρικμοσ
2020Ε01600007
27.Σθν από 10/12/2020 υπογεγραμμζνθ Προγραμματικι φμβαςθ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ.
28.Σο υπ’ αρικμ απόςπαςμα του 4ου Πρακτικοφ τθσ από 16-02-2021 του Σεχνικοφ υμβουλίου ΠΕ Αχαίασ
ςφμφωνα με το άρκρο 52, Ν.4412/16 περί Γνωμοδότθςθσ Σεχνικοφ υμβουλίου για τθν ςφμφωνθ γνϊμθ
ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ διενζργειασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ΣΑ για τθν υποςτιριξθ τθσ ΔΣΕΠΕ
Αχαΐασ ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και βελτιςτοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ βελτίωςθσ –αναβάκμιςθσ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων ΠΕΑΚ ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ. Προχπολογιςμοφ 49.600,00 € με ΦΠΑ.
Οι προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ υπάγονται ςτθν ζννοια των τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν, κακόςον αφοροφν ςτθν παροχι γνϊςεων και ικανοτιτων με τθ διάκεςθ κυρίωσ ςυγκεκριμζνου
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και άλλων μζςων επί οριςμζνου χρόνου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 2 παρ. 3
περ. 6 περ. β’ του ν. 4412/2016, και ςυνιςτοφν το αποτζλεςμα ςυςτθματικισ και αναλυτικισ επιςτθμονικισ και
τεχνικισ εργαςίασ ςε ςυγκεκριμζνο αντικείμενο με ταυτόχρονθ υποβολι προτάςεων, με ςτόχο τθν επζμβαςθ ςε
ιδθ ςυνταχκείςεσ ι προσ κατάρτιςθ μελζτεσ. υνεπϊσ ςτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 118 του Ν.4412/2016, για τθ διενζργεια δθμόςιασ θλεκτρονικισ κλιρωςθσ μεταξφ
αυτϊν που περιλαμβάνονται ςε κατάλογο που προβλζπεται ςτθν παροφςα. Επειδι όμωσ ςτθν Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ δεν τθροφνται τα ανωτζρω, (φπαρξθ καταλόγου ενδιαφερομζνων ανά κατθγορίεσ
ζργων/μελετϊν) και με δεδομζνθ τθν αναγκαιότθτα προϊκθςθσ και επείγουςασ εκτζλεςθσ των απαιτοφμενων
εργαςιϊν ςτα πλαίςια των δφο ζργων αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ, κατ’
ελάχιςτο πρζπει να τθρθκοφν οι διαδικαςίεσ του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 «υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ»,
εφόςον το άκροιςμα των προσ ανάκεςθ εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 49.600,00 ευρϊ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν :
1. Ζγκριςθ του τρόπου και των όρων διενζργειασ: ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν Παροχι υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ ΔΣΕΠΕ Αχαΐασ ςτθν
οργάνωςθ, διαχείριςθ και βελτιςτοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ βελτίωςθσ –αναβάκμιςθσ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων ΠΕΑΚ ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ», ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 49.600,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ,
2. Ζγκριςθ των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ , ιτοι:
Α) Σθσ διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ.
Β) Σθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ
3. Σθ ςφςταςθ των επιτροπϊν αξιολόγθςθσ και ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των
υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 26 του ν.4024/2011.
4. Σον οριςμό του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ Π.Δ.Ε. όπωσ με πράξθ του που κα
επζχει κζςθ απόφαςθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ κακορίηει τισ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ,
5. Σθν εξουςιοδότθςθ του κ. Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ λόγω φψουσ Προχπολογιςμοφ.
Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Τπουργείο Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου με κωδικόσ πράξθσ-ενάρικμοσ 2020Ε01600007
Θ διακιρυξθ και θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ ζχουν ωσ εξισ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΦΑΪΑ

ΣΕΤΦΟ+ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ:
για την παροχό υπηρεςιών Σ υποςτόριξησ τησ ΔΣΕΠΕ Αχαΐασ ςτην οργϊνωςη, διαχεύριςη και
βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμού βελτύωςησ –αναβϊθμιςησ αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην
Π.Ε. Αχαΐασ»
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ : Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ
Προώπολογιςθεύςα δαπϊνη: ϋωσ του ποςοϑ των 49.600,00 ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Ϊχοντασ υπϐψη:
1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νϋα Αρχιτεκτονικό
τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» με το
οπούο ςυςτόθηκαν και ςυγκροτόθηκαν οι

Περιφϋρειεσ ωσ ΝΠΔΔ

- ΟΣΑ Β’, ϐπωσ

τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
2. Σο υπ’αριθμ. ΥΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θϋμα «Ϊγκριςη τροποπούηςησ του Οργανιςμοϑ
τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
3. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων,
Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
4. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 116 του Ν.4555/2018«Μεταρρφθμιςη του θεςμικοφ πλαιςίου τησ
Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ - Εμβάθυνςη τησ Δημοκρατίασ - Ενίςχυςη τησ υμμετοχήσ - Βελτίωςη τησ
οικονομικήσ και αναπτυξιακήσ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»] - Ρυθμίςεισ για
τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςησ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυθμίςεισ για την
αποτελεςματικότερη, ταχφτερη και ενιαία άςκηςη των αρμοδιοτήτων ςχετικά με την απονομή
ιθαγζνειασ και την πολιτογράφηςη - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότητασ Τπουργείου Εςωτερικών και
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άλλεσ διατάξεισ.»
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ
διαφάνειασ και την αποτροπή καταςτρατηγήςεων, κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων
ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005)
και όπωσ ιςχφει.
6. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 «κοπϐσ» του Ν.4270/2014 (ΥΕΚ.143Α’) «Αρχϋσ
δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) −
δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ»
7.

Σην υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαςη Τπ. Οικονομίασ, με την οποία αναπροςαρμόςτηκε το
χρηματικό ποςό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την ςφναψη ςφμβαςησ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια
(2.500) ευρϊ.

8. Σισ διατϊξεισ του Ν.3861/2010 (Υ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περύ ενύςχυςησ τησ
διαφϊνειασ, με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και πρϊξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικοϑμενων οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρϐγραμμα Διαϑγεια» και
ϊλλεσ διατϊξεισ.
9. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΥΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ διατϊκτεσ»
και την υπ’ αριθμϐ 2/100018/0026/30-12-2016 εγκϑκλιο του Γ.Λ.Κ. περύ «κοινοπούηςησ
διατϊξεων ςχετικϊ με την ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ διατϊκτεσ και παροχόσ
οδηγιών».
10. Σην υπ αριθμ 313/2019 απϐφαςη του Πολυμελοϑσ Πρωτοδικεύου Πατρών, περύ επικϑρωςησ
των αποτελεςμϊτων των περιφερειακών εκλογών τησ 26ησ Μϊιου 2019 και 2ασ Ιουνύου
2019 και το απϐ 29/08/2019 πρακτικϐ ορκωμοςύασ τησ νϋασ περιφερειακόσ αρχόσ τησ
Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ.
11. Σην υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΥΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απϐφαςη του
Περιφερειϊρχη Δυτικόσ Ελλϊδασ με θϋμα «Οριςμϐσ Αντιπεριφερειαρχών τησ Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Ελλϊδασ»
12. Σην υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΥΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απϐφαςη του
Περιφερειϊρχη Δυτικόσ Ελλϊδασ με θϋμα «Μεταβύβαςη ϊςκηςησ αρμοδιοτότων ςτουσ
Αντιπεριφερειϊρχεσ και ςε εκλεγμϋνουσ Περιφερειακοϑσ υμβοϑλουσ τησ Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Ελλϊδασ»
13. Σην

υπ’

αριθ.

2/42053/0094/2002

απϐφαςη

Τπ.

Οικονομύασ,

με

την

οπούα

αναπροςαρμϐςτηκε το χρηματικϐ ποςϐ του ϊρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την ςϑναψη
ςϑμβαςησ, ςε δϑο χιλιϊδεσ πεντακϐςια (2.500) ευρώ.
14. Σην αριθμ. 186/22.12.20 (ΑΔΑ ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα: «Ζγκριςη του Προχπολογιςμοφ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ οικονομικοφ
ζτουσ 2021».Θ απόφαςη αφοφ ελζγχθηκε ωσ προσ την νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςη του ςυντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ
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Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου.
15. Σην με αρ. ΔΝγ/32129/ΥΝ 466/2017 Τπουργικό Απϐφαςη (Β’ 2519) «Ϊγκριςη
Κανονιςμοϑ Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα τησ παρ. 8 δ του ϊρθρου 53 του ν.
4412/2016»,
16. Σην Εγκϑκλιο 11/2011 τησ ΓΓΔΕ/τ. Τ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογό διατϊξεων του Ν.3919/2011 που
αφοροϑν την απελευθϋρωςη των κλειςτών επαγγελμϊτων».
17. Σην με αριθ. 50844/11-5-2018 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ
«υγκρϐτηςη και οριςμϐσ μελών γνωμοδοτικόσ επιτροπόσ επύ τησ επϊρκειασ των
ληφθϋντων επανορθωτικών μϋτρων οικονομικών φορϋων προσ απϐδειξη τησ αξιοπιςτύασ
τουσ» (ΤΟΔΔ 279), ϐπωσ τροποποιόθηκε με την ϐμοια απϐφαςη 77868 - 18/07/2018
(ΤΟΔΔ 441).
18. Σην με αριθ. ΔΝβ/92783π.ε./ΥΝ 466/10-09-2018 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Τποδομών και
Μεταφορών «Καθοριςμϐσ καθηκϐντων και αρμοδιοτότων των βαςικών μελετητών ωσ
Σεχνικών υμβοϑλων - Μελετητών κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, το περιεχϐμενο τησ
ςϑμβαςησ που υπογρϊφεται με την Προώςταμϋνη Αρχό του ϋργου, τον τρϐπο πληρωμόσ των
υπηρεςιών και κϊθε ϊλλο ςυναφϋσ με τα ανωτϋρω θϋμα» (Β 4203).
19. Σην Εγκϑκλιο υπ’ αριθμ. 11/2018 του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:
6ΓΝΤ465ΦΘΞ-9ΟΒ) με θϋμα «Οδηγϐσ εκπϐνηςησ μελετών Δημοςύων Ϊργων του ν.
4412/2016 (Βιβλύο 1)».
20. Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη
Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
21. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΟΣΑ α και β
βαθμοφ και Επιτροπήσ Ποιότητασ Ηωήσ ΟΣΑ α βαθμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020),
που αντικατζςτηςε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτησ»
«αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ περιφερειϊν»
22. Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ
υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή
περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
23. Σην υπ΄αριθμ 1177/2020 απϐφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ (ΑΔΑ ΧΟΖ7Λ6-ΣΟ) με θϋμα
Ϊγκριςη αποδοχόσ χρηματοδϐτηςησ απϐ το Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ & Αθλητιςμοϑ για την
υλοπούηςη του φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου του ϋργου «ΤΠΗΡΕΙΕ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΨΝ Δ/ΝΕΨΝ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΣΗ ΠΔΕ ΚΑΙ ΨΡΙΜΑΝΗ ΣΟΤ ΥΑΚΕΛΟΤ
ΓΙΑ

ΣΗΝ

"ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ

ΑΘΛΗΣΙΚΨΝ
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ΠΕΑΚ
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ΠΑΠΑΦΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΤ Ε.. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ», προϒπολογιςμοϑ 100.000 € με ΥΠΑ , κωδικϐσ
πρϊξησ-ενϊριθμοσ 2020Ε01600007
24. Σην υπ΄αριθμ 1262/2020 απϐφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ (ΑΔΑ Χ2677Λ6-53Μ) με θϋμα
Ϊγκριςη ςϑναψησ Προγραμματικόσ ϑμβαςησ μεταξϑ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ και
τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Αθλητιςμοϑ για

την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ «ΤΠΗΡΕΙΕ

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΨΝ Δ/ΝΕΨΝ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΣΗ ΠΔΕ ΚΑΙ ΨΡΙΜΑΝΗ ΣΟΤ ΥΑΚΕΛΟΤ
ΓΙΑ

ΣΗΝ

"ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ

ΑΘΛΗΣΙΚΨΝ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ

ΠΕΑΚ

ΠΑΣΡΨΝ

ΚΑΙ

ΠΑΠΑΦΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΤ Ε.. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ», προϒπολογιςμοϑ 100.000 € με ΥΠΑ , κωδικϐσ
πρϊξησ-ενϊριθμοσ 2020Ε01600007
25. Σην απϐ 10/12/2020 υπογεγραμμϋνη Προγραμματικό ϑμβαςη μεταξϑ τησ Περιφϋρειασ
Δυτικόσ Ελλϊδασ και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Αθλητιςμοϑ.

26. Σο υπ’ αριθμ απϐςπαςμα 4ου Πρακτικοϑ τησ απϐ 16-02-2021 του Σεχνικοϑ υμβουλύου ΠΕ
Αχαύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 52, Ν.4412/16 περι Γνωμοδϐτηςη Σεχνικοϑ υμβουλύου για

την ςϑμφωνη γνώμη ϋγκριςη ςκοπιμϐτητασ διενϋργειασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ παροχόσ
υπηρεςιών ΣΑ για την υποςτόριξη τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ ςτην οργϊνωςη, διαχεύριςη και
βελτιςτοπούηςη

του

ςχεδιαςμοϑ

βελτύωςησ

–αναβϊθμιςησ

αθλητικών

εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε. ΑχαϏασ. Προϒπολογιςμοϑ 49.600,00 € με ΥΠΑ.
27. Σην αριθμ. ………./2020 απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ με θϋμα: «1)Ϊγκριςη α)του
τρϐπου και των ϐρων διενϋργειασ ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την ανϊδειξη αναδϐχου για την
παροχό υπηρεςιών Παροχό υπηρεςιών για την υποςτόριξη τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ ςτην οργϊνωςη,
διαχεύριςη και βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ βελτύωςησ –αναβϊθμιςησ αθλητικών
εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε. ΑχαϏασ» , ςυνολικόσ δαπϊνησ ϋωσ του ποςοϑ των 49.600,00
ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., και με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ-τιμόσ, β) και των
επιςυναπτϐμενων τευχών του διαγωνιςμοϑ και 2) ςυγκρϐτηςη επιτροπών αξιολϐγηςησ και
ενςτϊςεων»
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
ςυνοπτικϐ μειοδοτικϐ διαγωνιςμϐ για την ανϊδειξη αναδϐχου για την « παροχό υπηρεςιών τς
υποςτόριξησ τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ ςτην οργϊνωςη, διαχεύριςη και βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ
βελτύωςησ –αναβϊθμιςησ αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε. ΑχαϏασ» ςυνολικόσ δαπϊνησ ϋωσ
του ποςοϑ των 49.600 ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., και με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ-τιμόσ.
 Οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ .
 Ο διαγωνιςμϐσ

θα διεξαχθεύ την ……/………/2020, ημϋρα ……………………….. και ώρα

……………………… ςτην ϋδρα τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ ΑχαϏασ, Πανεπιςτημύου 254 (Β΄
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Κτόριο) ςτην Πϊτρα, ςτην αύθουςα ςυςκϋψεων, ενώπιον τησ Επιτροπόσ διενϋργειασ
Διαγωνιςμοϑ.
 Καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών: ϋωσ και ……/………/2020, ημϋρα
……………………….. και ώρα ………………………


Οι προςφορϋσ κατατύθενται, εύτε αυτοπροςώπωσ εύτε ταχυδρομικώσ ςτο πρωτϐκολλο τησ
Δ/νςησ Οικονομικοϑ –Δημοςιονομικοϑ Ελϋγχου – Ιςϐγειο Πανεπιςτημύου 254 (Β΄ Κτόριο)
ϋωσ και την καταληκτικό ημϋρα και ώρα.

 Προςφορϋσ που κατατύθενται μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, εύναι εκπρϐθεςμεσ
και επιςτρϋφονται, χωρύσ να αποςφραγιςθοϑν.
 Εφϐςον οι ενδιαφερϐμενοι ςυμμετϋχουν ςτο διαγωνιςμϐ με αντιπρϐςωπϐ τουσ, θα πρϋπει
μαζύ με την προςφορϊ να υποβϊλλουν βεβαύωςη εκπροςώπηςησ
 Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ απϐ την αρμϐδια τριμελό Επιτροπό, αποτελοϑμενη απϐ
υπαλλόλουσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ.
 Η παροϑςα Διακόρυξη θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ
www.pde.gov.g και ςτον ιςτϐτοπο του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων
υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ).
 Ο

προώπολογιςμόσ

ορύζεται

ϋωσ

του

ποςού

των

49.600,00

ευρώ

ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ
 Για ϐςα δεν προβλϋπονται ςτην παροϑςα διακόρυξη, ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτουσ
ςχετικοϑσ περύ προμηθειών και υπηρεςιών νϐμουσ και διατϊγματα.


Ο ανϊδοχοσ παραιτεύται απϐ κϊθε αξύωςό του ϋναντι τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ εϊν
για οποιοδόποτε λϐγο εκλεύψει ολικώσ ό μερικώσ η ανϊγκη των υπηρεςιών ό των
προμηθειών που προκηρϑχθηκαν, οπϐτε ςτην περύπτωςη αυτό η εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ
διακϐπτεται μονομερώσ και αζημύωσ με απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ.



Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να απευθϑνονται ςτην
Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ- Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων Π.Ε ΑχαϏασ (Πανεπιςτημύου 254 ,Β΄
Κτόριο, Πϊτρα), για θϋματα που αφοροϑν αποκλειςτικϊ τη διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ απϐ
την αρμϐδια υπϊλληλο του Σμόματοσ Φριςτύνα Γεωργοποϑλου, τηλ. 2613 – 613378, κατϊ τισ
εργϊςιμεσ ημϋρεσ και απϐ τισ 8.30 π.μ. ϋωσ τισ 14.00 μ.μ.



Κατϊ τα λοιπϊ ο διαγωνιςμϐσ θα γύνει ςϑμφωνα με:
 την παροϑςα Διακόρυξη και τα παραρτόματϊ τησ που επιςυνϊπτονται ςτην παροϑςα και
αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ,
 το Ν. 4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει

Αναλυτικϊ τα παραρτόματα τησ διακόρυξησ εύναι:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ εύναι ανϊδειξη αναδϐχου « για την παροχό υπηρεςιών T υποςτόριξησ
τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ ςτην οργϊνωςη, διαχεύριςη και βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ βελτύωςησ –
αναβϊθμιςησ αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε. ΑχαϏασ» ςυνολικόσ δαπϊνησ ϋωσ του
ποςοϑ των 49.600,00 ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., και με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ-τιμόσ.
υγκεκριμϋνα η εν λϐγω υπηρεςύα αφορϊ ςτην παρακολοϑθηςη και το ςυντονιςμϐ των ενεργειών
υλοπούηςησ των κϊτωθι δυο υποϋργων με τύτλουσ: 1) «Γεωμετρικό αποτϑπωςη & διερεϑνηςηεκτιμηςη μηχανικών χαρακτηριςτικών φϋροντοσ οργανιςμοϑ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων
κολυμβητηρύου περιοχόσ αγυιϊσ» προϒπολογιςμοϑ υποϋργου 1:24800,00

και 2) «Σεχνικό

υποςτόριξη για την εκτύμηςη των υπαρχϐντων η/μ – υδραυλικών εγκαταςτϊςεων και εκτύμηςη τησ
ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων κολυμβητηρύου περιοχόσ αγυιϊσ»
προϒπολογιςμοϑ υποϋργου 2:24800,00 τησ ςυνολικόσ πρϊξησ «Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ των
Δ/νςεων Σεχνικων ϋργων τησ ΠΔΕ και ωρύμανςησ του φακϋλου για την «Αδειοδοτηςη των
αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ
ςυνολικού προώπολογιςμού 100.000,

Πατρων και Παπαχαραλαμπειου Ε.Δ. Ναυπϊκτου»
και κωδικό 2020Ε01600007. Αφορϊ κυρύωσ ςτην

παρακολοϑθηςη και το ςυντονιςμϐ των ενεργειών που αφοροϑν ςτην υποςτόριξη τησ ΔΣΕΠΕ
ΑχαϏασ με την οργϊνωςη, διαχεύριςη και βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ βελτύωςησ- αναβϊθμιςησ
των αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε. ΑχαϏασ και ςυγκριμϋνα

για το κυρύωσ και

Βοηθητικϐ γόπεδο του κλειςτοϑ Γυμναςτόριου ΣΟΥΑΛΟ και των αθλητικών εγκαταςτϊςεων
Αγυιϊσ.
Οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτουσ ακϐλουθουσ κωδικοϑσ του Κοινοϑ Λεξιλογύου
δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 71334000-8: Μηχανολογικϋσ και Ηλεκτρολογικϋσ εργαςύεσ 719000007: Εργαςτηριακϋσ Τπηρεςύεσ 71631000-0 : Τπηρεςύεσ Σεχνικόσ επιθεώρηςησ
Η παροϑςα ςϑμβαςη διαιρεύται ςε τϋςςερα τμόματα:
ΣΜΗΜΑ
1. Τπηρεςύεσ
( κατηγορύα
08) για την
2.Τπηρεςύεσ
( κατηγορύα

Αντικεύμενο Παροχόσ Τπηρεςιών

Προώπολογιζόμενη δαπϊνη

υμβούλου

(ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ)

Γεωμετρικό
αποτϑπωςη
&
διερεϑνηςη-εκτιμηςη
μηχανικών
χαρακτηριςτικών
φϋροντοσ
οργανιςμοϑ
των
αθλητικών
εγκαταςτϊςεων
κολυμβητηρύου
περιοχόσ Αγυιϊσ κλπ
Σεχνικό υποςτόριξη για την εκτύμηςη
των υπαρχϐντων η/μ – υδραυλικών
εγκαταςτϊςεων και εκτύμηςη τησ
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09) για την

ενεργειακόσ
αναβϊθμιςησ
των
αθλητικών
εγκαταςτϊςεων
κολυμβητηρύου περιοχόσ αγυιϊσ κλπ
ΤΝΟΛΟ:

49.600

Προςφορϋσ μποροϑν να δοθοϑν για ϋνα ό περιςςϐτερα ό και για ϐλα τα τμόματα. Η εκτιμώμενη αξύα
τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 49.600,00 ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ Η διϊρκεια τησ
ςϑμβαςησ ορύζεται ςε εκατϐν ογδϐντα ημερολογιακϋσ ημϋρεσ (180) απϐ την υπογραφό τησ.
Αναλυτικό περιγραφό του φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ δύδεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ τησ παροϑςασ διακόρυξησ.
Η ςϑμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ,
τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ-τιμόσ.
ΑΡΘΡΟ 2- ΣΡΟΠΟ ΛΗΧΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ-ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ
Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να αποκτόςουν το Σεϑχοσ του Διαγωνιςμοϑ απϐ το διαδύκτυο, ςτην
ιςτοςελύδα τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ www.pde.gov.gr ςτη διαδρομό Ενημϋρωςη->Προκηρϑξεισ.
Συχϐν διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τουσ ϐρουσ τησ Διακόρυξησ παρϋχονται απϐ Δ/νςη Σεχνικών Ϊργων Π.Ε
ΑχαϏασ (Πανεπιςτημύου 254 ,Β΄ Κτόριο, Πϊτρα), το αργϐτερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ

την

καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, εφϐςον οι διευκρινύςεισ ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα.
ΑΡΘΡΟ 3- ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ (Ωρθρο 96
του Ν. 4412/2016)
1) Όςοι επιθυμοϑν να λϊβουν μϋροσ ςε διαδικαςύα ςϑναψησ

δημϐςιασ

ςϑμβαςησ, πρϋπει να

υποβϊλλουν, επύ αποδεύξει, προςφορϊ εντϐσ τησ προθεςμύασ

που ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ

παροϑςασ.
2) Οι προςφορϋσ μποροϑν να κατατύθενται ό να αποςτϋλλονται ςτην Τπηρεςύα μασ (Διεύθυνςη
Σεχνικών εργων Π.Ε.Αχαύασ : Πανεπιςτημύου 254 -Β΄ Κτόριο , όροφοσ 1 Πϊτρα) με
οποιονδόποτε τρϐπο, ϐπου θα παραλαμβϊνονται με απϐδειξη (απϐ το Γραφεύο Γραμματειακόσ
Τποςτόριξησ), με την απαραύτητη ϐμωσ προϒπϐθεςη ϐτι αυτϋσ θα περιϋρχονται ςτην παραπϊνω
Δ/νςη μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. τισ περιπτώςεισ που οι
υποβαλλϐμενεσ ό οι ταχυδρομικϊ αποςτελλϐμενεσ προςφορϋσ δεν τηροϑν τα οριζϐμενα απϐ τισ
διατϊξεισ των προηγοϑμενων παραγρϊφων του παρϐντοσ ϊρθρου, δεν λαμβϊνονται υπϐψη.
3) Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιονδόποτε τρϐπο πριν απϐ την
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτο
αρμϐδιο ϐργανο προ τησ εκπνοόσ τησ προθεςμύασ που καθορύζεται απϐ τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ό
την πρϐςκληςη για την αποςφρϊγιςη.
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4) Προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα, επιςτρϋφονται χωρύσ να αποςφραγιςθοϑν ό να
αξιολογηθοϑν αντιςτούχωσ.
5) Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φϑλλο απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ό, ςε
περύπτωςη νομικών προςώπων, απϐ το νϐμιμο εκπρϐςωπο αυτών.
6) Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ
εύτε απϐ ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ
νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το
εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ) κϊθε μϋλουσ
τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.
ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ (ϊρθρ.25 του Ν. 4412/2016 )
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιοϑνται
ςτην παροχό ςυναφών τεχνικών υπηρεςιών και ειδικϐτερα ϋργων Πολιτικοϑ Μηχ/κοϑ, και
Μηχανολϐγου -Ηλεκτρολϐγου Μηχ/κοϑ και ςυγκεκριμϋνα να δραςτηριοποιοϑνται ςτην εκπϐνηςη
μελετών και την ςυγκριμϋνη παροχό υπηρεςιών ςε μύα απϐ τισ κατηγορύεσ που αναφϋρονται ςτο
ϊρθρο 7.1 και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη
δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του
ςχετικοϑ

με

την

Ϊνωςη

Προςαρτόματοσ

I

τησ

ωσ

ϊνω

υμφωνύασ,

καθώσ

και

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ
δημοςύων ςυμβϊςεων.
Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεοϑνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου
να υποβϊλλουν προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεοϑται να πρϊξει τοϑτο εϊν
κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςϑμβαςη, εφϐςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την
ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ.
ΑΡΘΡΟ 5 -ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ (ϊρθρ. 97 του Ν.4412/16 )
 Οι προςφορϋσ των υποψηφύων ςτο διαγωνιςμϐ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ διαγωνιζϐμενουσ
για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακϋσ μϋρεσ απϐ την επομϋνη τησ ημερομηνύασ
διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (ότοι απϐ την επομϋνη τησ ημερομηνύασ αποςφρϊγιςησ των
προςφορών).
 Η ιςχϑσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εφϐςον ζητηθεύ απϐ την Τπηρεςύα πριν απϐ
την λόξη τησ, κατ' ανώτατο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με το παραπϊνω οριζϐμενο
χρονικϐ διϊςτημα.
 Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανωτϊτου ορύου χρϐνου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ,
τα αποτελϋςματα του διαγωνιςμοϑ υποχρεωτικϊ ματαιώνονται, εκτϐσ εϊν η αναθϋτουςα
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αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα ϐτι η ςυνϋχιςη του διαγωνιςμοϑ εξυπηρετεύ το
δημϐςιο ςυμφϋρον, οπϐτε οι ςυμμετϋχοντεσ ςτον διαγωνιςμϐ μποροϑν να επιλϋξουν, εύτε να
παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρου
ανωτϊτου ορύου, παρϊταςη τησ προςφορϊσ τουσ, εύτε ϐχι. την τελευταύα περύπτωςη, η
διαδικαςύα του διαγωνιςμοϑ ςυνεχύζεται με ϐςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ.
 Προςφορϊ που ορύζει χρϐνο ιςχϑοσ μικρϐτερο του προβλεπϐμενου απϐ την διακόρυξη,
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
 Ο προςφϋρων δεν ϋχει δικαύωμα να αποςϑρει την προςφορϊ του ό μϋροσ τησ μετϊ την
κατϊθεςη τησ, εφϐςον αυτό εύναι ςε ιςχϑ. ε περύπτωςη που η προςφορϊ ό μϋροσ τησ
αποςυρθεύ, ο προςφϋρων υπϐκειται ςε κυρώςεισ.

ΑΡΘΡΟ 6- ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ (ϊρθρ.73 και 74 του Ν. 4412/2016)
Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐ)
προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του (εϊν πρϐκειται για
μεμονωμϋνο φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα μϋλη του (εϊν πρϐκειται για ϋνωςη
οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό περιςςϐτεροι απϐ τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ

(ϐπωσ ορύζονται ςτα

ϊρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16) :
1.Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ
ακόλουθουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του
οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ
(ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ
ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη
νομοθεςύα ό ςτο εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των
οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η
οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου
τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό
ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4
αυτόσ,
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ε) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ,
ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και
του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ
και τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε
ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011,
για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των
θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του
υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου
εκδϐθηκε αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό
εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω οικονομικοϑ φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ
αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ.
Η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ:


Στισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμένησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.),Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (I.K.E.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),τουσ διαχειριςτέσ.



Στισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώσ και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Στισ περιπτώςεισ Συνεταιριςμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η κατϊ τα ανωτϋρω, περύοδοσ αποκλειςμοϑ δεν ϋχει
καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απϐφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη απϐ την ημερομηνύα τησ
καταδύκησ με αμετϊκλητη απϐφαςη.

2.Όταν η αναθϋτουςα αρχό :
α) γνωρύζει ϐτι ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την
καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό
διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα ό/και
β) μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ
υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
γ) γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του
οικονομικοϑ φορϋα, μϋςα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ
προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ
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προςτύμου απϐ τα αρμϐδια ελεγκτικϊ ϐργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για
παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςϑμφωνα με την υπουργικό
απϐφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολϑ υψηλόσ»
ςοβαρϐτητασ, οι οπούεσ προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δϑο
(2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απϐ τα αρμϐδια ελεγκτικϊ ϐργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ
Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφοροϑν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ
προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ δϑο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπϐ αα' και ββ' κυρώςεισ πρϋπει
να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ.
Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι
υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο
και την επικουρικό αςφϊλιςη.
Η παροϑςα παρϊγραφοσ παϑει να εφαρμϐζεται ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ εκπληρώςει τισ
υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που
οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων εύτε
υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ.
Κατ' εξαύρεςη, επύςησ, ο προςφϋρων δεν αποκλεύεται, ϐταν ο αποκλειςμϐσ, θα όταν ςαφώσ
δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των φϐρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν
ϋχουν καταβληθεύ ό ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που
οφεύλεται λϐγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα
με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απϐ την εκπνοό τησ
προθεςμύασ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.
3.Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ,
προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:
(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εϊν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ
υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα
πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό εϊν
βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα,
προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν
οικονομικϐ φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην
περύπτωςη αυτό, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι αποδεικνϑει ϐτι ο εν λϐγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να
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εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη
τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ,
(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εϑλογεσ ενδεύξεισ που οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ,
δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμοϑ απϐ την πρϐτερη ςυμμετοχό του
οικονομικοϑ φορϋα κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϊ τα οριζϐμενα
ςτο ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ςτ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ
απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα
φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη καταγγελύα
τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ,
(ζ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που
απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη των
κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα
δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παροϑςασ,
(η) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν
αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφοροϑν
τον αποκλειςμϐ, την επιλογό ό την ανϊθεςη,
(θ) εϊν ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϐλω την
ακεραιϐτητϊ του, για το οπούο του επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε
διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ δημοςύων ϋργων και καταλαμβϊνει τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα.

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (θ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με
αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού
γεγονότοσ.
Ο προςφϋρων αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ
ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι βρύςκεται, λϐγω πρϊξεων ό παραλεύψεών
του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ.

4. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του
ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμοϑ αποκλεύεται αυτοδύκαια και απϐ την
παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ.
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Προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ
παραγρϊφουσ 1 - 3 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ϐτι τα μϋτρα που ϋλαβε
επαρκοϑν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρϐτι ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ
(αυτoκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα κριθοϑν επαρκό, ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται απϐ
τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ
αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρϐτητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικοϑ
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθοϑν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικϐ
φορϋα το ςκεπτικϐ τησ απϐφαςησ αυτόσ. Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςϑμφωνα με τισ
κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απϐφαςη, ςε εθνικϐ επύπεδο, απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ
ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ, δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατϐτητασ
κατϊ την περύοδο του αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη.
Η απϐφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την
προηγοϑμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7 -ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ (ϊρθρ. 75-77 του Ν. 4412/2016)
Ψσ κριτόρια επιλογόσ τύθενται:
1. Η καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ: Οι οικονομικού φορεύσ
που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ απαιτεύται να αςκοϑν
δραςτηριϐτητα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ. Οι προςφϋροντεσ απαιτεύται να εύναι
εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικϐ επαγγελματικϐ μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ.


Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο
αντύςτοιχο με την επαγγελματικό δραςτηριϐτητϊ τουσ

Επαγγελματικϐ Μητρώο

(Μελετητικϐ Πτυχύο) και ςτο Σεχνικϐ ό ςτο Εμπορικϐ/Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο.
Εναλλακτικϊ γύνεται δεκτϐ ο οικονομικϐσ φορϋασ να εύναι εγγεγραμμϋνοσ μϐνο ςτο
Σεχνικϐ ό ςτο Εμπορικϐ/Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο με την προϒπϐθεςη ωςτϐςο ϐτι
διαθϋτει τεχνικϐ προςωπικϐ που εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο αντύςτοιχο επαγγελματικϐ
μητρώο (μελετητικϐ πτυχύο) με τισ παρακϊτω τϊξεισ και κατηγορύεσ Μελετών. την
περύπτωςη αυτό η Αναθϋτουςα Αρχό ελϋγχει, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 22 τησ
παροϑςασ, εϊν οι φορεύσ, ςτισ ικανϐτητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο
προςφϋρων, πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λϐγοι
αποκλειςμοϑ κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα διακόρυξη. Η απαιτοϑμενη εμπειρύα
καθορύζεται απϐ τισ κατηγορύεσ μελετών που φαύνονται ςτον παρακϊτω πύνακα:
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Κατηγορύα

Σϊξη Πτυχύου

Α/Α

Καλοϑμενη Κατηγορύα

1

τατικϋσ Μελϋτεσ

08

Β’ και ϊνω

2

Η/Μ Μελϋτεσ

09

Α’ και ϊνω

Πτυχύου

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα απϐ τα επαγγελματικϊ μητρώα που τηροϑνται
ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ ό να ικανοποιοϑν οποιαδόποτε ϊλλη απαύτηςη ορύζεται
ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. Εφϐςον οι οικονομικού
φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν ειδικό ϋγκριςη ό να εύναι μϋλη ςυγκεκριμϋνου οργανιςμοϑ
για να μποροϑν να παρϊςχουν τη ςχετικό υπηρεςύα ςτη χώρα καταγωγόσ τουσ, η
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να τουσ ζητεύ να αποδεύξουν ϐτι διαθϋτουν την ϋγκριςη αυτό ό
ϐτι εύναι μϋλη του εν λϐγω οργανιςμοϑ ό να τουσ καλϋςει να προβοϑν ςε ϋνορκη δόλωςη
ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ςχετικϊ με την ϊςκηςη του ςυγκεκριμϋνου επαγγϋλματοσ.



την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε κρϊτοσ μϋλουσ του Ευρωπαώκοϑ
Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που προςχωρόςει ςτη Δ, ό ςε τρύτεσ
χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγοϑμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό
πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων
ςυμβϊςεων, απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα επαγγελματικϊ μητρώα.

2. Οικονομικό και Φρηματοοικονομικό επϊρκεια: Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει ύδια
κεφϊλαια τουλϊχιςτον πενηντα χιλιϊδων (50.000,00) ευρώ και πιςτοποιητικϐ αςφαλιςτικόσ
κϊλυψησ επαγγελματικοϑ κινδϑνου.
3. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα: Οι προςφϋροντεσ απαιτεύται:
Α)

Να αςκοϑν επαγγελματικό δραςτηριϐτητα ςυναφό με το αντικεύμενο των προσ παροχό

υπηρεςιών. Ειδικϐτερα πρϋπει να διαθϋτει, επύ ποινό αποκλειςμοϑ, την κατϊλληλη οργϊνωςη,
δομό και μϋςα και να ϋχει αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςε ϋργα που αφοροϑν ςτην παροχό υπηρεςιών
τεχνικόσ υποςτόριξησ και Διαχεύριςησ Ϊργων ϐπωσ αυτϊ περιγρϊφονται ςτισ τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ του παραρτόματοσ, ςε Δημϐςιουσ και Ιδιωτικοϑσ φορεύσ η οπούα πρϋπει να
αποδεικνϑεται απϐ την ςυμμετοχό ςτην υλοπούηςη ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ ςε ΟΣΑ
(ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ΝΠΔΔ αυτών) ό υλοπούηςη υπηρεςιών τεχνικοϑ ςυμβοϑλου ςε
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ΟΣΑ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ΝΠΔΔ αυτών) για χρονικϐ διϊςτημα τουλϊχιςτον δϑο (2)
ετών και ςϑμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του παρατόματοσ .
Β) Να διαθϋτουν τουλϊχιςτον το ακϐλουθο τεχνικϐ προςωπικϐ με τισ αντύςτοιχεσ ελϊχιςτεσ
Εμπειρύεσ:
Ομαδα Α: Γενικϐ υντονιςτό των Τπηρεςιών υμβοϑλου - Πολιτικϐσ Μηχανικϐσ 20ετοϑσ
τουλϊχιςτον εμπειρύασ Ομϊδα ϋργου που θα απαρτύζεται απϐ:


Δϑο (2) Πολιτικοϑσ Μηχανικοϑσ με 20ετό τουλϊχιςτον εμπειρύα ςε μελϋτη ό επύβλεψη
κτιριακών ϋργων. και ϋναν Αρχιτϋκτονα μηχανικϐ με 10 ετη τουλϊχιςτον εμπειρύα

Ομαδα Β Γενικϐ υντονιςτό των Τπηρεςιών υμβοϑλου - Η/Μ 15ετοϑσ τουλϊχιςτον εμπειρύασ
Ομϊδα ϋργου που θα απαρτύζεται απϐ: Δϑο (2) Ηλεκτρολϐγουσ ό Μηχανολϐγουσ Μηχανικοϑσ με
15ετό τουλϊχιςτον εμπειρύα ςε μελϋτη Η/Μ εγκαταςτϊςεων κτιριακών – αθλητικών ϋργων .
4. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ:

δεν

απαιτοϑνται απϐ την διακόρυξη.

ΑΡΘΡΟ 8- ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ»
βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ. Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ, θα αξιολογηθοϑν οι
Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερϐντων με βϊςη τα παρακϊτω κριτόρια και
υποκριτόρια, καθώσ και τη ςχετικό ςτϊθμιςό τουσ.
Κριτόριο Κ1:
Αξιολογεύται ο βαθμϐσ κατανϐηςησ του αντικειμϋνου και των ςτϐχων τησ προσ την παροχό τησ
υπηρεςύασ ϐπωσ προκϑπτει απϐ την Σεχνικό ϋκθεςη με εντοπιςμϐ των θεμϊτων ςτα οπούα πρϋπει να
δοθεύ ιδιαύτερη ςημαςύα κατϊ την παροχό των υπηρεςιών.
Σο κριτόριο Κ1 θα βαθμολογηθεύ με βαθμϐ Κ1 που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμϐ απϐ 1 ϋωσ 100.
Προςφορϋσ που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτϐ βαθμϐ κϊτω του 50 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ του κριτηρύου Κ1 ορύζεται ςε ς1=20%
Κριτόριο Κ2:
Αξιολογεύται η πληρϐτητα και αξιοπιςτύα τησ μεθοδολογύασ εκπϐνηςησ τησ υπηρεςύασ ϐπωσ
προκϑπτει απϐ την Πρϐταςη Μεθοδολογύασ και το Φρονοδιϊγραμμα τησ παρ. 20.2 και ςυγκεκριμϋνα :


ο βαθμϐσ κϊλυψησ των απαιτόςεων τησ προσ εκπϐνηςη υπηρεςύασ απϐ δραςτηριϐτητεσ που
παρουςιϊζει ο οικονομικϐσ φορϋασ και το ςυναφϋσ αντικεύμενο
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ο βαθμϐσ επϊρκειασ των ενεργειών και διαδικαςιών για την παραγωγό τησ υπηρεςύασ,
περιλαμβανομϋνων και των ενεργειών του ςυντονιςτό



η τεκμηρύωςη τησ δυνατϐτητασ υλοπούηςησ και η αξιοπιςτύα του προτεινϐμενου
χρονοδιαγρϊμματοσ ςε ςυνδυαςμϐ με την ςτελϋχωςη τησ ομϊδασ εργαςύασ



τα παρεχϐμενα ςτοιχεύα απϐ τα οπούα διαςφαλύζεται ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ διαθϋτει τουσ
αναγκαύουσ ανθρώπινουσ και πϐρουσ για να εκτελϋςει την ςϑμβαςη ςε κατϊλληλο ποιοτικϐ
επύπεδο

Σο κριτόριο Κ2 θα βαθμολογηθεύ με βαθμϐ Κ2, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμϐ απϐ 1 ϋωσ 100.
Προςφορϋσ που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτϐ βαθμϐ κϊτω του 50 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ του κριτηρύου Κ2 ορύζεται ςε ς2 = 50%.

Κριτόριο Κ3:
Αξιολογεύται η οργϊνωςη του οικονομικοϑ φορϋα ϐπωσ προκϑπτει απϐ το Οργανϐγραμμα, την
Ϊκθεςη Σεκμηρύωςησ Καθηκϐντων και Κατανομόσ Εργαςιών του ςυντονιςτό και τησ ομϊδασ μελϋτησ
και τα τοιχεύα για τη υνοχό τησ Ομϊδασ Μελϋτησ τησ παρ. 20.2 και ςυγκεκριμϋνα :
•

Η ςαφόνεια ςτον καθοριςμϐ των καθηκϐντων των μελών τησ ομϊδασ εργαςύασ

•

Η επϊρκεια τησ προτεινϐμενησ ομϊδασ εργαςύασ ςε ςχϋςη με την δομό του οργανογρϊμματοσ

•

Ο βαθμϐσ ςυνοχόσ τησ προτεινϐμενησ ομϊδασ

Σο κριτόριο Κ3 θα βαθμολογηθεύ με βαθμϐ Κ3, που ςυνύςταται ςε ακϋραιο αριθμϐ απϐ 1 ϋωσ 100.
Προςφορϋσ που θα λϊβουν ςτο κριτόριο αυτϐ βαθμϐ κϊτω του 50 απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ του κριτηρύου Κ3 ορύζεται ςε ς3 = 30%.

ΑΡΘΡΟ 9- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
9.1 Βαθμολόγηςη Σεχνικόσ Προςφορϊσ
Σο ϊθροιςμα των ςχετικών ςυντελεςτών βαρϑτητασ των κριτηρύων (και υποκριτηρύων) αξιολϐγηςησ
ανϋρχεται ςε κϊθε περύπτωςη ςε 100. Η βαθμολϐγηςη και κατϊταξη των προςφορών γύνεται
ςϑμφωνα με τον τϑπο:
U ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3….+ςν*Κν
Ο προκϑπτων βαθμϐσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεϑτερο (2ο) δεκαδικϐ ψηφύο.
Όπου «ςν» εύναι ο ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ του κριτηρύου ανϊθεςησ Κν και ιςχϑει ς1+ς2+..ςν = 1
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Ο ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ τησ βαθμολογύασ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ ορύζεται ςε UTΠ = 85%.
Η τεχνικό προςφορϊ που δεν πληρού την ελϊχιςτη επιμϋρουσ βαθμολογύα των ανωτϋρω κριτηρύων
απορρύπτεται και ο προςφϋρων αποκλεύεται τησ περαιτϋρω διαδικαςύασ
9.2 Βαθμολόγηςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ
Oι οικονομικϋσ προςφορϋσ βαθμολογοϑνται ςε εκατονταβϊθμια κλύμακα και η βαθμολογύα ΒΟΠι τησ
κϊθε οικονομικόσ προςφορϊσ ΟΠιιςοϑται με το προςφερϐμενο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ ωσ εξόσ:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), ϐπου ΠΑ εύναι η προεκτιμώμενη αμοιβό.
Ο προκϑπτων βαθμϐσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεϑτερο (2ο) δεκαδικϐ ψηφύο.
Ο ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ τησ βαθμολογύασ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ορύζεται ςε UΟΠ=15%
Βαθμολογοϑνται μϐνο οι οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερϐντων, των οπούων οι Σεχνικϋσ
Προςφορϋσ κρύθηκαν κανονικϋσ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 21.2 τησ παροϑςασ.
9.3 Προςδιοριςμόσ τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τησ
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ ωσ η κεύμενη νομοθεςύα
H ςυνολικό βαθμολογύα κϊθε προςφορϊσ U προκϑπτει απϐ το ϊθροιςμα:
U= U ΣΠ * 85% + U ΟΠ * 15%
υμφερϐτερη προςφορϊ εύναι εκεύνη που παρουςιϊζει το μεγαλϑτερο τελικϐ βαθμϐ αξιολϐγηςησ (U)
ϐπου:
U = Ο τελικϐσ βαθμϐσ αξιολϐγηςησ τησ προςφορϊσ (με ςτρογγυλοπούηςη ςτα δϑο δεκαδικϊ ψηφύα)
UT = Ο βαθμϐσ τεχνικόσ αξιολϐγηςησ τησ προςφορϊσ.
Umax = Ο βαθμϐσ τεχνικόσ αξιολϐγηςησ τησ καλϑτερησ προςφορϊσ.
OΠmin

=

το

ςυνολικϐ

κϐςτοσ

τησ

χαμηλϐτερησ

οικονομικόσ

προςφορϊσ.

OΠ = το ςυνολικϐ κϐςτοσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του οικονομικοϑ φορϋα
Ο προκϑπτων βαθμϐσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεϑτερο (2ο) δεκαδικϐ ψηφύο.
ε περύπτωςη ιςοδϑναμων προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον προςφϋροντα με τη
μεγαλϑτερη βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ. ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ και ωσ προσ την τεχνικό
προςφορϊ, η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον προςφϋροντα με κλόρωςη μεταξϑ των οικονομικών
φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςοδϑναμεσ προςφορϋσ.

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα.
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο ζε θακηά θάζε ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ζε θακία πεξίπησζε. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
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Εάλ ζην δηαγσληζκό νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη
ιεπηνκεξώο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απόθαζεο θαηαθύξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα
δεηεζνύλ από ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνύλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν. 4412/16.
Υπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζεσξείηαη ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην
ζπγθξηηηθό θόζηνο είλαη κηθξόηεξν ηνπ 90% ηεο δηακέζνπ (median) ηνπ ζπγθξηηηθνύ
θόζηνπο ησλ απνδεθηώλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ. Πξηλ ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζα
δεηείηαη από ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιόγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζόδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο
ηερληθέο ιύζεηο/ ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα
παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο). Εάλ θαη κεηά ηελ
παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιόγεζεο νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο θξηζνύλ σο ππεξβνιηθά
ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΦΡΟΝΟ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ (ϊρθρ. 92,93,94,95,96 του Ν.4412/16)
Η προςφορϊ υποβϊλλεται ςτην Ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑεται απϐ επύςημη μετϊφραςη ςτην
ελληνικό γλώςςα, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο. Αναλυτικϐτερα ςτον φϊκελο θα περιϋχεται ϋνασ
υπο-φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ-Σεχνικό προςφορϊ» και ϋνασ υπο-φϊκελοσ
με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ».
Η προςφορϊ, υποβϊλλεται ςτη Δ/νςη Σενικων εργων Π.Ε. Αχαύασ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Ελλϊδασ, Πανεπιςτημύου 254 ,Β΄ Κτόριο-Πϊτρα, τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ και μϋχρι την
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, αφοϑ πρώτα πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτϐκολλο
τησ παραπϊνω Διεϑθυνςησ. Η υποβολό τησ προςφορϊσ γύνεται απϐ τον ύδιο τον ενδιαφερϐμενο ό απϐ
ςχετικϊ εξουςιοδοτημϋνο εκπρϐςωπο του (απϐφαςη Δ.. τησ εταιρεύασ ό εξουςιοδϐτηςη απϐ τον
Διαχειριςτό τησ εταιρεύασ).
Η προςφορϊ μπορεύ να αποςταλεύ ςτην Τπηρεςύα με οποιοδόποτε τρϐπο και θα απευθϑνεται ςτην
παραπϊνω διεϑθυνςη, και με τισ ύδιεσ κατϊ τα παραπϊνω ενδεύξεισ και με την επιπλϋον ϋνδειξη «να
πρωτοκολληθεύ». Όςεσ προςφορϋσ υποβληθοϑν ϋτςι, θα ληφθοϑν υπϐψη μϐνο αν φτϊςουν ςτον
τϐπο διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του
Διαγωνιςμοϑ. Δεν θα ληφθοϑν υπϐψη προςφορϋσ που, εύτε υποβλόθηκαν μετϊ απϐ την καθοριςμϋνη
ημερομηνύα και ώρα, εύτε αποςτϊλθηκαν ϋγκαιρα, αλλϊ δεν ϋφθαςαν ςτην Τπηρεςύα ϋγκαιρα.
Προςφορϋσ, που υποβϊλλονται μετϊ την παρϋλευςη των ανωτϋρω χρονικών ορύων, θεωροϑνται ωσ
αντιπροςφορϋσ και δεν λαμβϊνονται υπϐψη.
Αντιπροςφορϊ ό τροποπούηςη τησ προςφορϊσ ό πρόταςη που κατϊ την κρύςη τησ αρμόδιασ
Επιτροπόσ εξομοιώνεται με αντιπροςφορϊ εύναι απαρϊδεκτη και δεν λαμβϊνεται υπόψη.
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τον φϊκελο κϊθε προςφορϊσ πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ:
α) Η λϋξη "ΠΡΟΥΟΡΑ" με κεφαλαύα γρϊμματα
β) Ο πλόρησ τύτλοσ τησ Τπηρεςύασ που διενεργεύ τον διαγωνιςμϐ
γ) Ο αριθμϐσ πρωτοκϐλλου τησ διακόρυξησ
δ) Σο αντικεύμενο τησ διακόρυξησ
ε) Η καταληκτικό ημερομηνύα (ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών) του
διαγωνιςμοϑ
ςτ) Σα πλόρη ςτοιχεύα του προςφϋροντα

Ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ θα περιϋχει δϑο επιμϋρουσ, ανεξϊρτητουσ, ςφραγιςμϋνουσ
φακϋλουσ, δηλαδό:
Α) Υϊκελο «Δικαιολογητικών υμμετοχόσ-Σεχνικό Προςφορϊ» ςφραγιςμϋνο, ςτον οπούο
τοποθετοϑνται ϐλα τα ζητοϑμενα δικαιολογητικϊ των ϊρθρων 12.1 και 12.2

τησ παροϑςασ

διακόρυξησ. τον φϊκελο θα υπϊρχει η ϋνδειξη "Υϊκελοσ Δικαιολογητικών υμμετοχόσ-Σεχνικό
προςφορϊ" και τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ .
Β)

Υϊκελο «Οικονομικόσ Προςφορϊσ»,

τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ του

διαγωνιζομϋνου, τοποθετοϑνται επύ ποινό απορρύψεωσ ςε χωριςτϐ ςφραγιςμϋνο φϊκελο, μϋςα
ςτον κυρύωσ φϊκελο, με την ϋνδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ».
Αναντιςτοιχύα μεταξϑ τεχνικόσ προςφορϊσ, τεχνικών εγχειριδύων και οικονομικόσ προςφορϊσ
αποτελεύ λϐγο απϐρριψησ τησ προςφορϊσ.
Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να φϋρουν ξυςύματα, ςβηςύματα, διορθώςεισ, προςθόκεσ. Εϊν υπϊρχει ςτην
προςφορϊ οποιαδόποτε διϐρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνη και μονογραμμϋνη απϐ
τον προςφϋροντα, το δε αρμϐδιο ϐργανο για την παραλαβό και αποςφρϊγιςη των προςφορών
πρϋπει κατϊ τον ϋλεγχο να καθαρογρϊψει την τυχϐν διϐρθωςη και να μονογρϊψει και ςφραγύςει
αυτό. Εϊν δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό ό δεν δύνεται ενιαύα, η προςφορϊ
απορρύπτεται.
Προςφορϋσ που κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ θα εύναι ελλιπεύσ, υπϐ αύρεςη, ό θα
ςυνδυϊζονται με προϒποθϋςεισ, δεν θα ληφθοϑν υπϐψη. ε περύπτωςη που ςτο περιεχϐμενο των
προςφορών χρηςιμοποιοϑνται ςυντομογραφύεσ για τη δόλωςη τεχνικών ό ϊλλων εννοιών εύναι
υποχρεωτικϐ για τουσ προςφϋροντεσ, ϐπωσ ςε ιδιαύτερο πύνακα, ςυνοδευτικϐ των προςφορών,
αναφϋρουν τισ ςυντομογραφύεσ αυτϋσ με την εξόγηςη τησ ϋννοιασ τουσ.
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ημειώνεται: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 «κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ επικυρώςεων
αντιγρϊφων εγγρϊφων» ιςχύει:
Αντύ πρωτοτϑπων ό επικυρωμϋνων αντιγρϊφων, υποβϊλλονται και γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ
απϐ τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ περύπτωςησ α', του ϊρθρου 1 του Ν.4250/14 ευκρινό
φωτοαντύγραφα των πρωτοτϑπων εγγρϊφων που εκδϐθηκαν απϐ τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ
αυτοϑσ ό των ακριβών αντιγρϊφων τουσ.
Ομούωσ, υποβϊλλονται και γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ αντύγραφα
ιδιωτικών εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα
απϐ τα πρωτϐτυπα ϐςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη απϐ υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ
περύπτωςησ α' του ϊρθρου 1 του Ν.4250/14.
Ομούωσ, υποβϊλλονται και γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ αντύγραφα
εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ απϐ αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ (αρθρ. 100 του Ν.4412/16)
1. Σο αρμϐδιο ϐργανο προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται απϐ την παροϑςα διακόρυξη. Η αποςφρϊγιςη διενεργεύται δημϐςια,
παρουςύα των προςφερϐντων/ςυμμετεχϐντων ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ,
οι οπούοι λαμβϊνουν γνώςη των λοιπών ςυμμετεχϐντων ςτη διαδικαςύα και των ςτοιχεύων που
υποβλόθηκαν απϐ αυτοϑσ, ϐπωσ ειδικϐτερα ορύζεται ςτα ϋγγραφα ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ,
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 21 του Ν.4412/16.
2. Σα επιμϋρουσ ςτϊδια ςτην διαδικαςύα του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ, ϋχουν ωσ εξόσ:
α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόστεχνικό προςφορϊ, μονογρϊφονται δε απϐ το αρμϐδιο ϐργανο ϐλα τα δικαιολογητικϊ που
υποβϊλλονται κατϊ το ςτϊδιο αυτϐ και η τεχνικό προςφορϊ. Σο αρμϐδιο ϐργανο καταχωρεύ
ϐςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα αυτών δικαιολογητικϊ και τα
αποτελϋςματα του ελϋγχου των δικαιολογητικών και τησ τεχνικόσ προςφορϊσ ςε πρακτικϐ, το
οπούο υπογρϊφεται απϐ τα μϋλη του οργϊνου. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν
αποςφραγύζονται, αλλϊ μονογρϊφονται και ςφραγύζονται απϐ το παραπϊνω ϐργανο και
τοποθετοϑνται ςε ϋνα νϋο φϊκελο ο οπούοσ επύςησ ςφραγύζεται και υπογρϊφεται απϐ το ύδιο
ϐργανο και φυλϊςςεται, προκειμϋνου να αποςφραγιςθεύ την ημερομηνύα και ώρα που θα οριςτεύ
απϐ την αρμϐδια υπηρεςύα.
β) Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των προςφορών, μετϊ
την ολοκλόρωςη τησ αξιολϐγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών, αποςφραγύζονται
κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται και ακολουθεύ ςχετικό ανακούνωςη τιμών. Για ϐςεσ
προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ το προηγοϑμενο ςτϊδιο οι φϊκελοι τησ οικονομικόσ
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προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ τηροϑνται απϐ την αναθϋτουςα αρχό μϋχρι την οριςτικό
επύλυςη τυχϐν διαφορών που προκϑψουν απϐ την ωσ ϊνω διαδικαςύα.
Η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη των οικονομικών προςφορών και ςυντϊςςει
πρακτικϐ ςτο οπούο ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απϐρριψό τουσ, την κατϊταξη των
προςφορών με βϊςη το οριζϐμενο με την παροϑςα κριτόριο ανϊθεςησ και την ανϊδειξη του
προςωρινοϑ αναδϐχου.
Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ, η
αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κϐςτοσ που
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο ϐριο δϋκα (10)
ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμϐζονται τα
ϊρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Η αναθϋτουςα αρχό αξιολογεύ μπορεύ να απορρύψει την προςφορϊ
μϐνο εϊν τα παρεχϐμενα ςτοιχεύα δεν εξηγοϑν κατϊ τρϐπο ικανοποιητικϐ το χαμηλϐ επύπεδο τησ
τιμόσ ό του κϐςτουσ που προτεύνεται, λαμβανομϋνων υπϐψη των ςτοιχεύων που αναφϋρονται ςτο
Παρϊρτημα ΙΙ. Η αναθϋτουςα αρχό απορρύπτει την προςφορϊ, εϊν διαπιςτώςει ϐτι η προςφορϊ εύναι
αςυνόθιςτα χαμηλό, διϐτι δεν ςυμμορφώνεται με τισ ιςχϑουςεσ υποχρεώςεισ τησ παραγρϊφου 2 του
ϊρθρου 18 (Ν.4412/ 2016).
την περύπτωςη ιςϐτιμων προςφορών η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ
των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςϐτιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ
Οικονομικόσ Επιτροπόσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων
που υπϋβαλαν τισ ιςϐτιμεσ προςφορϋσ (ςχ. ϊρθρο 90 του Ν.4412/16).
3. Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται με απϐφαςη του αποφαινϐμενου
οργϊνου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςτουσ προςφϋροντεσ ό
ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. Κατϊ τησ ανωτϋρω απϐφαςησ χωρεύ ϋνςταςη, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 127 του
Ν.4412/2016 για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϋωσ εξόντα χιλιϊδων (60.000) ευρώ (προ ΥΠΑ).
4. ε ϐλεσ τισ διαδικαςύεσ κατϊ την αποςφρϊγιςη, αντύ τησ μονογραφόσ που θϋτει το αρμϐδιο ϐργανο
επύ των αιτόςεων ςυμμετοχόσ και των προςφορών, μπορεύ να γύνεται χρόςη μηχανικοϑ μϋςου
(διϊτρηςη), με το οπούο θα αποτυπώνεται η ημερομηνύα και η ώρα αποςφρϊγιςησ.
Η αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών προςφορών
και των οικονομικών προςφορών μπορούν να γύνουν ςε μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, κατϊ την
κρύςη τησ επιτροπόσ.
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Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει απϐ την Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ την
……./……/2020, ημϋρα …………………………………. και ώρα …………………………… ςτην Δ/νςη
Οικονομικοϑ-Δημοςιονομικοϑ Ελϋγχου, Σμόμα Προμηθειών, τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ,
δημϐςια, παρουςύα των υποψηφύων (εφϐςον το επιθυμοϑν) που υπϋβαλαν προςφορϊ ό
εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ, απϐ την αρμϐδια επιτροπό τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ( ϊρθρ. 73, 75, 79, 93 του Ν.4412/16)
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτον διαγωνιςμϐ υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν, επύ ποινό αποκλειςμού, μαζύ με
την προςφορϊ τουσ, τα εξόσ δικαιολογητικϊ ανϊ φϊκελο:
12.1 Περιεχόμενα φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικό Προςφορϊ»
12.1.1 Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ
α) Τπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει
ςτην οπούα να αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα τησ Προκόρυξησ και να δηλώνεται ότι :
Α. κατϊ την κατϊρτιςη τησ προςφορϊσ τουσ ϋχουν λϊβει υπϐψη ϐλουσ τουσ ϐρουσ τησ
παροϑςασ, τουσ οπούουσ και αποδϋχονται ανεπιφϑλακτα.
Β. Ότι αποδϋχονται και πληροϑν τα οριζϐμενα ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ του Παραρτόματοσ
ΙΙ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ.
Γ. ) Είναι μζλη του οικείου επιμελητηρίου, δηλϊνουν το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ
D) Σην περύοδο ιςχϑοσ των προςφορών
β) Tο τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), ϐπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 4 του
ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016, ωσ προκαταρκτικό απϐδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών
που εκδύδουν δημϐςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ϐτι ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ δεν
βρύςκεται ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 6 τησ παροϑςασ προκόρυξησ (ςϑμφωνα με τα
ϊρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016), για τισ οπούεσ οι οικονομικού φορεύσ αποκλεύονται ό μποροϑν να
αποκλειςθοϑν, και πληρού τα κριτόρια επιλογόσ που ϋχουν καθοριςτεύ με το ϊρθρο 7. Σο ΣΕΤΔ εύναι
αναρτημϋνο α) ςε επεξεργϊςιμη μορφό (ςε μορφό xml) και

β) ςε μορφό pdf

ψηφιακϊ

υπογεγραμμϋνο ςτην ιςτοςελύδα τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ (www.pde.gov.gr)
Για την ςυμπλόρωςη του ΣΕΤΔ οι οικονομικού φορεύσ χρηςιμοποιηθοϑν την διαδικτυακό πϑλη
https://espdint.eprocurement.gov.gr ϐπου «τηλεφορτώνουν» το αρχεύο ςε μορφό xml του ΣΕΤΔ και
ςυμπληρώνουν με ευθϑνη τουσ ϐλα τα δεδομϋνα που αφοροϑν τον διαγωνιςμϐ και αναφϋρονται ςτην
διακόρυξη και παρϊγουν αρχεύο τϑπου PDF . Σο αρχεύο αυτϐ, αφοϑ το εκτυπώςουν το υπογρϊψουν,
το υποβϊλλουν ςτο φϊκελο των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ
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χετικϋσ οδηγύεσ αναφορικϊ, με το ΣΕΤΔ μποροϑν να αναζητηθοϑν απϐ την ακϐλουθη ηλεκτρονικό
διεϑθυνςη:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c
f_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2509577932115667&_adf.ctrlstate=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99
d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_ad
f.ctrl-state%3D13zpfmvswl_146
ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ, ϐπου περιςςϐτερα απϐ ϋνα φυςικϊ πρϐςωπα εύναι μϋλη του διοικητικοϑ,
διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου ενϐσ οικονομικοϑ φορϋα ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ
αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ, υποβϊλλεται ϋνα ΣΕΤΔ, το οπούο εύναι δυνατϐ να φϋρει μϐνο την
υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικοϑ φορϋα ωσ προκαταρκτικό απϐδειξη
των λϐγων αποκλειςμοϑ για το ςϑνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικοϑ,
διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτϐν.
Ψσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα νοεύται ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ
το ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό
το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ φορϋα για
διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ.
Εϊν ο υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το Σ.Ε.Τ.Δ. περιϋχει επύςησ τισ ωσ ϊνω πληροφορύεσ ϐςον αφορϊ τουσ
φορεύσ αυτοϑσ.
Ϊνασ οικονομικϐσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μϐνοσ του, αλλϊ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ μιασ ό
περιςςϐτερων ϊλλων οντοτότων, πρϋπει να μεριμνϊ ώςτε η αναθϋτουςα αρχό να λαμβϊνει τϐςο το
δικϐ του Σ.Ε.Τ.Δ. ϐςο και χωριςτϐ Σ.Ε.Τ.Δ. ϐπου παρατύθενται οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ για κϊθε μύα
απϐ τισ οντϐτητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται.
Όταν ςτον διαγωνιςμϐ ςυμμετϋχουν απϐ κοινοϑ, ϐμιλοι ό ενώςεισ οικονομικών φορϋων πρϋπει να
δύδεται για καθϋνα οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, χωριςτϐ Σ.Ε.Τ.Δ. ςτο οπούο
παρατύθενται οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται ςϑμφωνα με τα μϋρη II ϋωσ V του Σ.Ε.Τ.Δ.

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ:
Οι Τπεϑθυνεσ Δηλώςεισ που ζητοϑνται υπογρϊφονται απϐ τον προςφϋροντα (ςε περύπτωςη νομικοϑ
προςώπου απϐ το νϐμιμο εκπρϐςωπο ςϑμφωνα με το καταςτατικϐ), πρϋπει να φϋρουν ημερομηνύα
εντϐσ των τελευταύων τριϊντα (30) ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ
υποβολόσ των προςφορών και δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου υπογραφόσ απϐ αρμϐδια
διοικητικό αρχό ό τα ΚΕΠ.
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12.1.2. Σεχνικό Προςφορϊ
Οι Σεχνικϋσ Προςφορϋσ των Τποψηφύων Αναδϐχων

θα πρϋπει να πληροϑν τισ Σεχνικϋσ

προδιαγραφϋσ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ, που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ
Διακόρυξησ.
Ειδικϐτερα ςτο Υϊκελο Σεχνικόσ Προςφορϊσ θα περιλαμβϊνονται τα εξόσ:
α) Σεχνικό Ϊκθεςη για τη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα, ςτηριζϐμενη ςτα υπϊρχοντα ςτοιχεύα του
Υακϋλου Δημϐςιασ ϑμβαςησ –Σεχνικόσ Τπηρεςύασ, με επιςόμανςη των προβλημϊτων και ειςόγηςη
του τρϐπου επύλυςόσ τουσ.
β) Πρϐταςη Μεθοδολογύασ, που περιλαμβϊνει περιγραφό του γενικοϑ προγρϊμματοσ εκπϐνηςησ τησ
υπηρεςύασ, δηλαδό τισ απαιτοϑμενεσ επιμϋρουσ δραςτηριϐτητεσ, την αλληλουχύα των ςταδύων ό
φϊςεων τησ κϑριασ και των υποςτηρικτικών ενεργειών (ϐταν πρϐκειται για ςϑνθετη υπηρεςύα) την
αλληλοτροφοδϐτηςη των μελετών με δεδομϋνα, τον καθοριςμϐ ςημεύων ελϋγχου και απαιτοϑμενων
ενεργειών και διαδικαςιών για την υλοπούηςη τησ υπηρεςύασ,
γ) χρονοδιϊγραμμα, ςτο οπούο περιγρϊφεται η χρονικό αλληλουχύα των δραςτηριοτότων τησ περιπτ.
(β), λαμβανομϋνου υπϐψη του ςυνολικοϑ χρϐνου, ϐπωσ προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ,
δ) οργανϐγραμμα και ϋκθεςη τεκμηρύωςησ καθηκϐντων και κατανομόσ εργαςιών του ςυντονιςτό και
τησ ομϊδασ υπηρεςύασ, ϐπου παρουςιϊζεται η κατανομό ευθυνών μεταξϑ των μελών τησ και ςτοιχεύα
για την αποτελεςματικϐτητα τησ δρϊςησ κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ υπηρεςύασ ςε αντύςτοιχεσ ευθϑνεσ
με αυτϋσ που αναλαμβϊνει ςτην ομϊδα υπηρεςύασ και το βαθμϐ επιτυχύασ τησ, λαμβανομϋνων υπϐψη
των ανωτϋρω περιπτώςεων (β) και (γ),
δ.1) Πύνακα των υπαλλόλων - ςυνεργατών του υποψηφύου Αναδϐχου που ςυμμετϋχουν ςτην
Ομϊδα Τπηρεςύασ (εργαςύασ- ϋργου) , ςϑμφωνα με το ακϐλουθο υπϐδειγμα:

Α/
Α

Εταιρεύα (ςε περύπτωςη

Ονοματεπώνυμο Μϋλουσ

Θϋςη ςτην Ομϊδα

Ϊνωςησ)

Ομϊδασ Ϊργου

Ϊργου
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δ.2) Βιογραφικϊ ημειώματα τησ Ομϊδασ Εργαςύασ - Ϊργου (για τον Τπεϑθυνο ϋργου και το
υντονιςτό, ϐπωσ αναφϋρονται παραπϊνω), ςυνοδευϐμενα απϐ υπεϑθυνη δόλωςη νομύμωσ
υπογεγραμμϋνη για την ακρύβεια των δηλωθϋντων ςτοιχεύων/εμπειρύασ.
Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ μπορεύ να υποβϊλλει εκτϐσ των ανωτϋρω ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ και
κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο τεκμηρύωςησ τησ επϊρκειασ του.
ε) ςτοιχεύα για τη ςυνοχό τησ ομϊδασ εργαςύασ - ϋργου, απϐ τα οπούα να προκϑπτει η δυνατϐτητα
καλόσ ςυνεργαςύασ για την απρϐςκοπτη και ποιοτικϊ αποδεκτό εκπϐνηςη τησ υπηρεςύασ, ενώ
παραλληλα θα πρϋπει να υπϊρχει ςτην
Η Σεχνικό Ϊκθεςη, η Πρϐταςη Μεθοδολογύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχϐν παραρτημϊτων αυτών),
καθώσ και τα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα ανωτϋρω δ) και ε) ςημεύα (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχϐν
παραρτημϊτων και εξαιρουμϋνων των υπεϑθυνων δηλώςεων ςυνεργαςύασ και των τυχϐν
πιςτοποιητικών με τα οπούα αποδεικνϑεται προηγοϑμενη ςυνεργαςύα μεταξϑ μελών τησ
προτεινϐμενησ ομϊδασ μελϋτησ) δεν πρϋπει να υπερβαύνουν ϋνα εϑλογο μϋγεθοσ (20) ςελύδωνi(εκτϐσ
των ςτοιχεύων που ζητοϑνται με τα ωσ ϊνω αναφερϐμενα ςτισ παραγρϊφουσ δ.1 και δ.2 του ύδιου
ϊρθρου)

κειμϋνου

μεγϋθουσ

Α4

μϋςησ

γραμματοςειρϊσ,

εκτϐσ

του

προαναφερθϋντοσ

οργανογρϊμματοσ. Θ ομάδα υποςτήριξησ τησ παρεχόμενησ υπηρεςίασ να περιλαμβάνει

τουλάχιςτον 3 άτομα με πτυχίο ΑΕΙ (ςυμπεριλαμβανομζνου του υπευθφνου τησ ομάδασ) και
τουλάχιςτον τετραετή εμπειρία ςε μελζτεσ/υπηρεςίεσ των κατηγοριϊν : 6 Αρχιτεκτονικϊν
μελετϊν, , 08 τατικϊν 9 Θ-Μ μελετϊν και ειδικά για την υπηρεςία 08 οι δυο πρϊτεσ κατηγορίεσ.
Όταν το περιεχϐμενο των παραπϊνω εγγρϊφων και ςτοιχεύων υπερβαύνει το εϑλογο μϋγεθοσ, κατϊ
την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ (η οπούα διαμορφώνεται με βϊςη την αρχό του ύςου μϋτρου
κρύςησ), το υπερβϊλλον υλικϐ δε θα λαμβϊνεται υπϐψη ςτην αξιολϐγηςη.
Για τα αναφερϐμενα ςτοιχεύα των μελών τησ ομϊδασ μελϋτησ, η Επιτροπό διατηρεύ το δικαύωμα να
ζητόςει περαιτϋρω πληροφορύεσ.
ε περύπτωςη ςυνυποβολόσ, με την προςφορϊ, ςτοιχεύων και πληροφοριών εμπιςτευτικοϑ
χαρακτόρα, η γνωςτοπούηςη των οπούων, ςτουσ ςυνδιαγωνιζϐμενουσ, θα ϋθιγε τα ϋννομα
ςυμφϋροντϊ τουσ, τϐτε ο προςφϋρων οφεύλει να ςημειώνει επ' αυτών την ϋνδειξη «πληροφορύεσ
εμπιςτευτικοϑ χαρακτόρα», ςε αντύθετη περύπτωςη θα εύναι δυνατϐν να λαμβϊνουν γνώςη αυτών
των πληροφοριών οι ςυνδιαγωνιζϐμενοι. Η ϋννοια τησ πληροφορύασ εμπιςτευτικού χαρακτόρα
αφορϊ μόνον την προςταςύα του απορρότου που καλύπτει τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα τησ
επιχεύρηςησ του ενδιαφερομϋνου.
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Α) Για την απόδειξη τησ καταλληλόλητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ ο
οικονομικϐσ φορϋασ εφϐςον αναδειχθεύ προςωρινϐσ ανϊδοχοσ, προςκομύζει πιςτοποιητικϐ /
βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ.
Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη
εγγραφόσ ςτο αντύςτοιχο με την επαγγελματικό δραςτηριϐτητϊ τουσ

Επαγγελματικϐ Μητρώο

(Μελετητικϐ Πτυχύο) και απϐ το Σεχνικϐ ό Εμπορικϐ/Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο. την περύπτωςη
κατϊ την οπούα ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι εγγεγραμμϋνοσ μϐνο ςτο Σεχνικϐ ό ςτο
Εμπορικϐ/Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο αλλϊ διαθϋτει τεχνικϐ προςωπικϐ που εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο
αντύςτοιχο επαγγελματικϐ μητρώο (μελετητικϐ πτυχύο) θα πρϋπει επιπροςθϋτωσ να προςκομύςει
υπεϑθυνεσ δηλώςεισ αποκλειςτικόσ ςυνεργαςύασ για ϐλο το χρονικϐ διϊςτημα τησ ςϑμβαςησ
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ
προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου του
Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενϐσ η
εγγραφό τουσ ςε αυτϐ και αφετϋρου το ειδικϐ επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ
τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό,
ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου
επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ ϐτι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ϐτι αςκεύ τη
δραςτηριϐτητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ.
Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη
δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του
ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν
εμπύπτουν ςτην προηγοϑμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την
Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,

προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ

αντύςτοιχου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου
επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ ϐτι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ϐτι αςκεύ τη
δραςτηριϐτητα του ϊρθρου 17.1 τησ παροϑςασ.
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Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ γύνονται αποδεκτϊ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ
ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ, εκτϐσ αν ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν
ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσii.
Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν, για το τεχνικϐ προςωπικϐ
δηλώνονται ωσ μιςθωτού, Πύνακα με την κατϊςταςη Προςωπικοϑ
Β) Για την απόδειξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ: ο οικονομικϐσ
φορϋασ, εφϐςον αναδειχθεύ προςωρινϐσ ανϊδοχοσ, προςκομύζει τραπεζικϋσ βεβαιώςεισ απϐ τισ
οπούεσ θα προκϑπτει το ϑψοσ των ιδύων κεφαλαύων τησ επιχεύρηςησ. Εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ, για
βϊςιμο λϐγο, δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ, μπορεύ να αποδεικνϑει
την οικονομικό και χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο ϋγγραφο. Η
καταλληλϐτητα του προςκομιζϐμενου απϐ τον οικονομικϐ φορϋα εγγρϊφου για την απϐδειξη τησ
χρηματοοικονομικόσ του επϊρκειασ εναπϐκειται ςτην κρύςη τησ Α.Α. (πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 4 εδ. β Ν.
4412/2016).
ε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων η παραπϊνω προϒπϐθεςη μπορεύ να καλϑπτεται αθροιςτικϊ απϐ
ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ.
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ ό διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ
απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ,
κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μποροϑν να
προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό
το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο
ϊρθρο 83 ν. 4412/2016
Εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ, για βϊςιμο λϐγο, δεν εύναι ςε θϋςη να υποβϊλλει τα δικαιολογητικϊ που
ζητεύ η αναθϋτουςα αρχό, μπορεύ να αποδεικνϑει την οικονομικό και χρηματοοικονομικό του
επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο, το οπούο η αναθϋτουςα αρχό κρύνει κατϊλληλο.
Γ) Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ: οι οικονομικού φορεύσ
απαιτεύται:
Α)

να προςκομύςουν αποδεικτικϊ ςτοιχεύα απϐ τα οπούα προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ

διαθϋτει τισ ελϊχιςτεσ προϒποθϋςεισ που αφοροϑν την τεχνικό και επαγγελματικό τουσ ικανϐτητα
του Ωρθρου τησ παροϑςασ, δηλαδό ςυμπληρωμϋνοσ ο πύνακασ ςυναφών υπηρεςιών που ακολουθεύ
ςυνοδευϐμενοσ απϐ ςυμβϊςεισ ό βεβαιώςεισ παροχόσ παρϐμοιων υπηρεςιών ςτο Δημϐςιο ό ςε
Ν.Π.Δ.Δ. ό ΟΣΑ. Εξετϊζεται η γενικό εμπειρύα και η αποδεδειγμϋνη ειδικό και τεχνικό ικανϐτητα και
εμπειρύα ςε παρϐμοιεσ υπηρεςύεσ.
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Για την απϐδειξη τησ εμπειρύασ ςτην εκπϐνηςη τουλϊχιςτον (1) ενϐσ ϋργου που να αφορϊ ςε
αναβϊθμιςη κολυμβητηρύου η που να αφορϊ ςε μελϋτεσ αθλητικών εγκαταςτϊςεων προϒπολογιςμοϑ
τουλϊχιςτον ύςου με τουσ προϒπολογιςμοϑσ για κϊθε ϋργο.
Να ςημειωθεύ ϐτι ςτην κατηγορύα 09 θα πρϋπει ο πϊροχοσ να εύναι Ενεργειακϐσ Επιθεωρητό (
εγγεγραμμϋνοσ ςτο αντύςτοιχο μητρώο του ΙΠΕΝ κατηγορύασ Γ )
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ϋγγραφα για την καλό εκτϋλεςη
των υπηρεςιών που δηλώνει (πχ πρωτϐκολλα οριςτικόσ παραλαβό ό βεβαιώςεισ εργοδοτών) εφϐςον
ζητηθοϑν απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό.
Ο πύνακασ ςυναφών υπηρεςιών πρϋπει να ϋχει την εξόσ μορφό:
α/α

Αναθϋτουςα

Σύτλοσ

ϑντομη

Διϊρκεια

Αμοιβό

Αρχό

Τπηρεςύασ

περιγραφό

εκτϋλεςησ

υπηρεςύασ

τησ

ςϑμβαςησ

υπηρεςύασ

Β) Να διαθϋτουν τουλϊχιςτον το τεχνικϐ προςωπικϐ τησ παραγρϊφου 19.3 με τισ αντύςτοιχεσ
ελϊχιςτεσ εμπειρύεσ, τισ οπούεσ να μποροϑν να τεκμηριώςουν επαρκώσ:
Ο οικονομικϐσ φορϋασ εφϐςον αναδειχθεύ προςωρινϐσ ανϊδοχοσ, προςκομύζει για το τεχνικϐ
προςωπικϐ Αναλυτικϊ Βιογραφικϊ απϐ ϐπου θα προκϑπτουν τα ϋτη εμπειρύασ ςτα αντύςτοιχα ϋργα,
τα οπούα θα αποδεικνϑονται με Βεβαιώςεισ Εμπειρύασ απϐ Δημϐςια Αρχό ό βεβαύωςη καλόσ
εκτϋλεςησ ό ανϊλογο πιςτοποιητικϐ Δημϐςιασ Αρχόσ ό πρωτϐκολλο παραλαβόσ Δημϐςιασ Αρχόσ και
ςε περύπτωςη ςϑμβαςησ με ιδιώτη με την αντύςτοιχη ςϑμβαςη και τα τιμολϐγια. ε κϊθε περύπτωςη
το αποδεικτικϐ εμπειρύασ δϑναται να αντικαθύςταται απϐ την ϑπαρξη αντύςτοιχου μελετητικοϑ
πτυχύου
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ ό διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ
απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ,
κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α' του ν. 4412/2016, μποροϑν, για την
εκϊςτοτε ςϑμβαςη, να υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ
την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ.
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν
λϐγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λϐγω
κατϊλογο.
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Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό το
πιςτοποιητικϐ, που εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλϐτητασ
ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το
πιςτοποιητικϐ.
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ απαλλϊςςονται απϐ την
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ τουσ.
Δ. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ:

δεν

απαιτοϑνται

12.2 Περιεχόμενα φακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ»
Οι ενδιαφερϐμενοι υποχρεοϑνται να ςυμπληρώςουν το υπϐδειγμα Οικονομικόσ προςφορϊσ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ).
Η προςφερϐμενη τιμό του κϊθε τμόματοσ δεν θα πρϋπει να ξεπερνϊει την προϒπολογιςθεύςα
δαπϊνη.
Η οικονομικό προςφορϊ υπογρϊφεται απϐ τον ύδιο τον προςφϋροντα ςε περύπτωςη φυςικοϑ
προςώπου ό τον νϐμιμο εκπρϐςωπϐ του ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου. ε περύπτωςη ϋνωςησ
οικονομικών φορϋων υποβϊλλεται κοινό προςφορϊ η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε απϐ
ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ νομύμωσ
εξουςιοδοτημϋνο.
Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ:
α) δεν δύνεται τιμό ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζεται ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νϐμιςμα,
β) δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό, με την επιφϑλαξη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 102
του ν. 4412/2016
γ) η τιμό υπερβαύνει τον προϒπολογιςμϐ τησ παροϑςασ προμόθειασ.
ΑΡΘΡΟ 13 –ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
 Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται μϋχρι του ποςοϑ των 49.600,00 ευρώ
ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ.
 Η ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ πιςτώςεισ του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ με
κωδικο .
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 Επύ του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ που θα προκϑψει χωρύσ ΥΠΑ, θα γύνουν ϐλεσ οι νϐμιμεσ
κρατόςεισ,
 Οι προςφϋροντεσ εύναι υποχρεωμϋνοι να ςυμπληρώςουν το «Τπϐδειγμα Οικονομικόσ
Προςφορϊσ», που επιςυνϊπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ τησ παροϑςασ.
 Προςφορϊ που περιϋχει τιμό ςε ςυνϊλλαγμα ό με ρότρα ςυναλλϊγματοσ απορρύπτεται ωσ
απαρϊδεκτη.
 Προςφορϊ που θϋτει ϐρο αναπροςαρμογόσ, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
 Γλώςςα ςϑνταξησ των προςφορών εύναι η Ελληνικό.
 Εφϐςον απϐ την προςφορϊ δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό, η προςφορϊ
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, με απϐφαςη τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ, ϑςτερα απϐ
γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ/Αξιολϐγηςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμοϑ
 Για αςυνόθιςτα χαμηλϋσ προςφορϋσ ιςχϑουν ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 88 του Ν.4412/2016
και ςτισ διατϊξεισ τησ παροϑςασ διακόρυξησ.

ΑΡΘΡΟ 14- ΤΜΠΛΗΡΨΗ - ΑΠΟΑΥΗΝΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ (ϊρθρ.102
του ν.4412/2016)
1.

Κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών ό αιτόςεων ςυμμετοχόσ, η αναθϋτουςα αρχό
μπορεύ να καλεύ εγγρϊφωσ τουσ προςφϋροντεσ ό τουσ υποψηφύουσ να διευκρινύζουν ό να
ςυμπληρώνουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, μϋςα ςε εϑλογη προθεςμύα,
η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη απϐ επτϊ (7) ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ
ςε αυτοϑσ τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που
υποβϊλλεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ απϐ την
αναθϋτουςα αρχό, δεν λαμβϊνεται υπϐψη.

2.

Η πιο πϊνω διευκρύνιςη ό η ςυμπλόρωςη αφορϊ μϐνο τισ αςϊφειεσ, επουςιώδεισ πλημμϋλειεσ ό
πρϐδηλα τυπικϊ ςφϊλματα που επιδϋχονται διϐρθωςη ό ςυμπλόρωςη, ιδύωσ δε παρϊλειψη
μονογραφών, διακεκομμϋνη αρύθμηςη, ελαττώματα ςυςκευαςύασ και ςόμανςησ του φακϋλου
και των υποφακϋλων των προςφορών ό αιτόςεων ςυμμετοχόσ, λεκτικϋσ και φραςτικϋσ
αποκλύςεισ των εγγρϊφων τησ προςφορϊσ απϐ την ορολογύα των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ, που
δεν επιφϋρουν ϋννομεσ ςυνϋπειεσ ωσ προσ το περιεχϐμενο τουσ, ελλεύψεισ ωσ προσ τα
νομιμοποιητικϊ ςτοιχεύα, πλημμελόσ ςόμανςη αντιγρϊφων που εκδύδονται, ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφρϊςεων και λοιπών πιςτοποιητικών ό
βεβαιώςεων, διαφοροπούηςη τησ δομόσ των εγγρϊφων τησ προςφορϊσ απϐ τα υποδεύγματα,
υποχρεωτικϊ ό μη, που θεςπύζονται με νϐμο, κανονιςτικϋσ πρϊξεισ ό τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ.
Η ςυμπλόρωςη ό η διευκρύνιςη, κατϊ το πρώτο εδϊφιο, δεν επιτρϋπεται να ϋχει ωσ ςυνϋπεια
μεταγενϋςτερη αντικατϊςταςη ό υποβολό εγγρϊφων ςε ςυμμϐρφωςη με τουσ ϐρουσ τησ
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διακόρυξησ, αλλϊ μϐνο τη διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη, ακϐμη και με νϋα ϋγγραφα, εγγρϊφων ό
δικαιολογητικών που ϋχουν όδη υποβληθεύ.
3.

Η διευκρύνιςη ό η ςυμπλόρωςη δεν πρϋπει να ειςϊγει διακρύςεισ, ϊνιςη μεταχεύριςη των
οικονομικών φορϋων ό να ϋχει ωσ ςυνϋπεια ευνοώκό μεταχεύριςη ςυγκεκριμϋνου οικονομικοϑ
φορϋα ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ.

4.

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλεύ εγγρϊφωσ τουσ προςφϋροντεσ να διευκρινύςουν, μϋςα ςε
εϑλογη προθεςμύα η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη απϐ επτϊ (7) ημϋρεσ απϐ την
ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ, το περιεχϐμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ
προςφορϊσ που ϋχουν υποβϊλει, αν περιϋχει αςϊφειεσ όςςονοσ ςημαςύασ ατϋλειεσ, επουςιώδεισ
παραλεύψεισ ό πρϐδηλα τυπικϊ ό υπολογιςτικϊ ςφϊλματα που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει ϐτι
μπορεύ να θεραπευθοϑν. Η διευκρύνιςη αυτό δεν πρϋπει να ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την ουςιώδη
αλλούωςη τησ προςφορϊσ και δεν πρϋπει να προςδύδει αθϋμιτο ανταγωνιςτικϐ πλεονϋκτημα
ςτη ςυγκεκριμϋνη προςφορϊ ςε ςχϋςη με τισ λοιπϋσ.

5.

Η παροχό τησ δυνατϐτητασ διευκρινύςεων ςτον προςφϋροντα ό υποψόφιο, ςϑμφωνα με τισ
παραγρϊφουσ 1 ϋωσ 4, εύναι υποχρεωτικό για την αναθϋτουςα αρχό, αν επύκειται αποκλειςμϐσ
του απϐ τη διαδικαςύα, λϐγω αςαφειών των δικαιολογητικών και εγγρϊφων τησ προςφορϊσ.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ (ϊρθρ.103 του
ν.4412/2016)
 Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών και την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ προςωρινόσ
κατακϑρωςησ, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο
πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη («προςωρινϐ ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ
δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, τα
αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και τα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται,
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) ϐλων των δικαιολογητικών
του ϊρθρου 80 του Ν.4412/2016, ϐπωσ καθορύζονται ειδικϐτερα ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ,
ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ των ϊρθρων 73 και 74
του Ν.4412/2016, καθώσ και για την πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των
ϊρθρων 75 ϋωσ 78 του Ν.4412/2016. Σα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ςτην αναθϋτουςα
αρχό ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο.
 Αν μετϊ την αποςφρϊγιςη και κατϊ τον ϋλεγχο των ωσ ϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ϐτι
δεν ϋχουν προςκομιςθεύ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, και ο προςωρινϐσ
ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών αύτημα προσ το αρμϐδιο ϐργανο
αξιολϐγηςησ για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεϑεται με
αποδεικτικϊ ϋγγραφα απϐ τα οπούα να αποδεικνϑεται ϐτι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη των
δικαιολογητικών,

η

αναθϋτουςα

αρχό

παρατεύνει

την

προθεςμύα

υποβολόσ

των

δικαιολογητικών για ϐςο χρϐνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών απϐ τισ
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αρμϐδιεσ αρχϋσ. Σο παρϐν εφαρμϐζεται αναλϐγωσ και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα
αρχό ζητόςει την προςκϐμιςη των δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των
προςφορών ό αιτόςεων ςυμμετοχόσ και πριν το ςτϊδιο κατακϑρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ
διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ του Ν.4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών
τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ.
 Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που
δηλώθηκαν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 79 του Ν.4412/2016 εύναι ψευδό ό ανακριβό, τϐτε
«απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου» και, με την επιφϑλαξη του ϊρθρου
104 του Ν.4412/2016, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του
(εφϐςον εύχε προςκομιςθεύ) και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την
αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει των
ειδικϐτερων κριτηρύων ανϊθεςησ ϐπωσ εύχαν οριςτεύ ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να
λαμβϊνεται υπϐψη η προςφορϊ του προςφϋροντοσ που απορρύφθηκε. Αν κανϋνασ απϐ τουσ
προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.
 Αν ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ δεν υποβϊλει ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τα
απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών τϐτε «απορρύπτεται
η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου» και, με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 104 του
Ν.4412/2016, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του (εφϐςον
εύχε προςκομιςθεύ) και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ
επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει των ειδικϐτερων
κριτηρύων ανϊθεςησ ϐπωσ εύχαν οριςτεύ ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να λαμβϊνεται
υπϐψη η προςφορϊ του προςφϋροντοσ που απορρύφθηκε. Αν κανϋνασ απϐ τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα ϋγγραφα και
δικαιολογητικϊ η διαδικαςύα ματαιώνεται.
 Αν απϐ τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν
αποδεικνϑεται η μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ των ϊρθρων 73 και 74 ό η πλόρωςη
μιασ ό περιςςϐτερων απϐ τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ, ςϑμφωνα με την
παρϊγραφο 1 και τα ϊρθρα 75, 76 και 77, τϐτε «απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ
αναδϐχου» και, με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπύπτει υπϋρ τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του (εφϐςον εύχε προςκομιςθεύ) και η
κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει των ειδικϐτερων κριτηρύων ανϊθεςησ
ϐπωσ εύχαν οριςτεύ ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να λαμβϊνεται υπϐψη η προςφορϊ του
προςφϋροντοσ που απορρύφθηκε. Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ϐτι
πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 103 του
Ν.4412/2016 και το ϊρθρο 75 του ύδιου νϐμου, η διαδικαςύα ματαιώνεται.
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 Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη
πρακτικοϑ απϐ το αρμϐδιο γνωμοδοτικϐ ϐργανο και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο
αποφαινϐμενο ϐργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απϐφαςησ εύτε για τη ματαύωςη
τησ διαδικαςύασ κατϊ τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ 3, 4 ό 5 εύτε κατακϑρωςησ τησ ςϑμβαςησ. Σα
αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απϐφαςη
κατακϑρωςησ του ϊρθρου 105 του Ν.4412/2016.
 Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών
που κατατϋθηκαν, κατϊ τα οριζϐμενα ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ και ςτισ διατϊξεισ του
παρϐντοσ
ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ( ϊρθρ. 80, 103 του Ν.4412/16)
Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο προςφϋρων ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η
κατακϑρωςη (προςωρινϐσ ανϊδοχοσ), εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την
κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ς' αυτόν, με βεβαύωςη παραλαβόσ, οφεύλει
να υποβϊλει, ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με ςόμανςη «Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ» ςτην
Τπηρεςύα που διενεργεύ το διαγωνιςμϐ, τα ακϐλουθα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ τα οπούα
αποςφραγύζονται και ελϋγχονται κατϊ τη διαδικαςύα που προβλϋπεται ςτην παροϑςα Διακόρυξη.
Σα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ εύναι τα εξόσ:
(1).Απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του ποινικού μητρώου, ό ελλεύψει αυτοϑ,
ιςοδϑναμου εγγρϊφου που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό
τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ, το
οπούο να εύναι ςε ιςχύ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι δεν υπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητη
καταδικαςτικό απϐφαςη για:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του
οργανωμϋνου εγκλόματοσ(ΕΕL 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ
(ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ
ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη
νομοθεςύα ό ςτο εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των
οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η
οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
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δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου
τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό
ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4
αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ,
ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και
του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και
τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε
ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011,
για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των
θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του
υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν.
4198/2013 (Α' 215 ).
(2).Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του οικεύου κρϊτουσ-μϋλουσ ό χώρασ, το οπούο να εύναι ςε
ιςχύ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό δεν ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα
εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το
δικαςτόριο, ό δεν ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό δεν ϋχει αναςτεύλει τισ
επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό ϐτι δεν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη
προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου.
(3).Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του οικεύου κρϊτουσ-μϋλουσ ό χώρασ, το οπούο να εύναι ςε
ιςχϑ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ
του. Πϋραν του ωσ ϊνω πιςτοποιητικοϑ, υποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ϐτι δεν
ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ για την αθϋτηςη των
υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.

(4) Για την περύπτωςη γ΄ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Πιςτοποιητικϐ ΕΠΕ)
απαιτεύται Τπεϑθυνη Δόλωςη, χωρύσ γνόςιο υπογραφόσ, του οικονομικοϑ φορϋα ςτην οπούα να
δηλώνεται εϊν υπϊρχουν πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικοϑ
φορϋα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ
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προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ. Αν δεν υπϊρχουν τϋτοιεσ πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απλϊ να
γρϊφεται ςτην Τ.Δ. ϐτι δεν υπϊρχουν.
Για την υποβολό τησ Τ.Δ. δεν απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του
πιςτοποιητικοϑ.
Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λϐγω χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφο ό πιςτοποιητικϐ ό ϐπου το
ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ αυτϐ δεν καλϑπτει ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτην
παρϊγραφο 1, ςτισ περιπτώςεισ α΄ και β΄ τησ παραγρϊφου 2 και ςτην περύπτωςη β΄ τησ παραγρϊφου
4 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016. Όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ
μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ
οργανιςμοϑ του κρϊτουσ -μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο
οικονομικϐσ φορϋασ.
(5).Πιςτοποιητικό/Βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου, το οπούο
να εύναι ςε ιςχύ1,του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε
κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του αντύςτοιχου
επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν.
4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό τουσ ςε αυτϐ και αφετϋρου το ειδικϐ
επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ
μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ
οργανιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ ϐτι
δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ϐτι αςκεύ τη δραςτηριϐτητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του
αντικειμϋνου τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ
προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο
ό ςτο Μητρώο Καταςκευαςτών Αμυντικοϑ Τλικοϑ . Για την απϐδειξη ϊςκηςησ γεωργικοϑ ό
κτηνοτροφικοϑ επαγγϋλματοσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ απαιτοϑν ςχετικό βεβαύωςη ϊςκηςησ
επαγγϋλματοσ, απϐ αρμϐδια διοικητικό αρχό ό αρχό Οργανιςμοϑ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ.
1

(Πιςτοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ιςοδφναμησ επαγγελματικήσ οργάνωςησ, με το οποίο θα πιςτοποιείται αφενόσ η
εγγραφή τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά την ημζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουθοφν
να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι την ημερομηνία κοινοποίηςησ τησ ζγγραφησ πρόςκληςησ για υποβολή δικαιολογητικών
κατακφρωςησ)
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(6).Τπεύθυνη Δόλωςη του προςφϋροντοσ Οικονομικού φορϋα ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του
κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του, απϐ το οπούο να
προκϑπτει ϐτι δεν του ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απϐφαςη αποκλειςμοϑ , ςύμφωνα με το ϊρθρο 74
του ν. 4412/2016.
(7).Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο
οικονομικϐσ φορϋασ εύναι νομικϐ πρϐςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ
ϋγγραφα ςϑςταςησ και νϐμιμησ εκπροςώπηςησ (ϐπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών,
αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρϐτηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του
διαγωνιζομϋνου). Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςό του, ϐλεσ οι
ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την εταιρύα
κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ
κλπ.), τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα
του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου εκπροςώπου.
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, κατϊ
περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςϑμφωνα με τα
ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ αντιγρϊφου ποινικού μητρώου :
α) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ αφορϊ τουσ διαχειριςτϋσ
β) ςτισ περιπτώςεισ Α.Ε. αφορϊ τον Διευθϑνοντα ϑμβουλο καθώσ και ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ
υμβουλύου.
γ) ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικοϑ προςώπου, αφορϊ τουσ νϐμιμουσ εκπρϐςωποϑσ του.
δ) ςε περύπτωςη ςυνεταιριςμοϑ αφορϊ τον πρϐεδρο και ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ του
υμβουλύου.
ε περύπτωςη που το απόςπαςμα ποινικού μητρώου φϋρει καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ, οι
ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να επιςυνϊπτουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικϋσ
αποφϊςεισ.
Σα αποδεικτικϊ μϋςα γύνονται αποδεκτϊ κατϊ τον ακϐλουθο τρϐπο:


α) τα δικαιολογητικϊ που αφοροϑν την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 73, την περύπτωςη γ΄ τησ
παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 73 και την περύπτωςη β΄ τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 73 εφϐςον
ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ,
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β) τα λοιπϊ δικαιολογητικϊ που αφοροϑν την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 73 εφϐςον εύναι εν ιςχϑ
κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τουσ, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται χρϐνοσ ιςχϑοσ, να
ϋχουν εκδοθεύ κατϊ τα οριζϐμενα ςτην προηγοϑμενη περύπτωςη,



γ) τα δικαιολογητικϊ που αφοροϑν την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 75, τα αποδεικτικϊ ιςχϑουςασ
εκπροςώπηςησ ςε περύπτωςη νομικών προςώπων, και τα πιςτοποιητικϊ αρμϐδιασ αρχόσ ςχετικϊ
με την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών ςε περύπτωςη ανωνϑμων εταιρειών, εφϐςον ϋχουν
εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ,



δ) οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ
και ε) οι υπεϑθυνεσ δηλώςεισ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για
την υποβολό των δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικϊ που εκδύδονται ςε Κρϊτοσ εκτϐσ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ απϐ
επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Επύςημεσ μεταφρϊςεισ γύνονται δεκτϋσ εύτε απϐ τη
Μεταφραςτικό Τπηρεςύα του Τπουργεύου Εξωτερικών εύτε απϐ δικηγϐρουσ και ςυμβολαιογρϊφουσ,
πιςτοποιημϋνουσ απϐ τουσ αντύςτοιχουσ επαγγελματικοϑσ τουσ φορεύσ.
Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από
επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και
δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α'188).
Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελοϑν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε
απλό φωτοτυπύα, εφϐςον ςυνυποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ
τουσ.
Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λϐγω χώρα δεν εκδύδει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα ωσ ϊνω ϋγγραφα ό
πιςτοποιητικϊ ό ϐπου τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ παραπϊνω
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 14.1 καθώσ και ςτισ παραγρϊφουσ 1 και 2 και ςτην
περύπτωςη β' τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α ϋγγραφο/α ό το/α
πιςτοποιητικϐ/α μπορεύ/οϑν να αντικαθύςταται/νται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό
ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου
ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό
εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ.
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την περύπτωςη αυτό οι αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται
ϐτι δεν εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ ό ϐτι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 14.2 τησ παροϑςασ.
Η προςκϐμιςη των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, πρϋπει να γύνει ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο ο οπούοσ
θα αναγρϊφει με κεφαλαύα τα εξόσ:
ΠΡΟ: ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΕ. ΑΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
254, Σ.Κ.26110 - ΠΑΣΡΑ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ για την ανϊδειξη αναδϐχου για την παροχό υπηρεςιών Σ
υποςτόριξησ τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ ςτην οργϊνωςη, διαχεύριςη και βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ βελτύωςησ –
αναβϊθμιςησ αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε. ΑχαϏασ »

ΑΡΘΡΟ 16- ΕΝΣΑΕΙ (ϊρθρ. 127 του ν.4412/2016)
Ιςχϑουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 127 του ν.4412/2016 , ςϑμφωνα με το οπούο:
 Για δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κατώτερη ό ύςη των εξόντα χιλιϊδων (60.000)
ευρώ (χωρύσ Υ.Π.Α.), ςε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ
προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο οικονομικϐ φορϋα ό απϐ τη ςυντϋλεςη τησ
παρϊλειψησ.
 Η ϋνςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ πρϐςκληςησ υποβϊλλεται ςε προθεςμύα που εκτεύνεται
μϋχρι το όμιςυ του χρονικοϑ διαςτόματοσ απϐ τη δημοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ ό
την αποςτολό τησ πρϐςκληςησ, κατϊ περύπτωςη, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ
των προςφορών.
 Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα και ςτο ϊρθρο 221, εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο
τησ οπούασ τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ,
απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβϐλου υπϋρ του Δημοςύου ποςοϑ
ύςου με το ϋνα τοισ εκατϐ (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτϐ
αποτελεύ δημϐςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η
ϋνςταςη γύνει δεκτό απϐ το αποφαςύζον διοικητικϐ ϐργανο.
 Η προθεςμύα για την ϊςκηςη ϋνςταςησ και η ϊςκηςό τησ κωλϑουν τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ.
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ δεν κωλϑει την πρϐοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ.
 Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον, μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό εκτϋλεςησ και την ακϑρωςη
τησ πρϊξησ ό τησ παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που εκδύδεται ό ςυντελεύται επύ τησ
ϋνςταςησ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου, ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο π.δ. 18/1989.
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 Η

ϊςκηςη

τησ

ϋνςταςησ

αποτελεύ

προϒπϐθεςη

για

την

ϊςκηςη

των

ενδύκων

βοηθημϊτων.Πϋραν απϐ την ενδικοφανό αυτό προςφυγό δεν χωρεύ καμύα ϊλλη τυχϐν
προβλεπϐμενη απϐ γενικό διϊταξη ενδικοφανόσ προςφυγό ό ειδικό προςφυγό νομιμϐτητασ.
 Σο παρϊβολο για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακϑρωςησ και τησ αύτηςησ αναςτολόσ υπολογύζεται
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο δεϑτερο εδϊφιο τησ παρ. 1 του ϊρθρου 36 του π.δ. 18/1989.

ΑΡΘΡΟ 17- ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ-ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΗ (Ωρθρ. 105 του Ν.4412/2016)
1. τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ προμηθειών ό γενικών υπηρεςιών, το αρμϐδιο
γνωμοδοτικϐ ϐργανο, με αιτιολογημϋνη ειςόγηςη του, μπορεύ να προτεύνει την κατακϑρωςη
τησ ςϑμβαςησ για ολϐκληρη ό μεγαλϑτερη ό μικρϐτερη ποςϐτητα κατϊ ποςοςτϐ ςτα εκατϐ,
που θα καθορύζεται ςτη διαδικαςύα του διαγωνιςμοϑ
2. Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απϐφαςη κατακϑρωςησ, μαζύ με αντύγραφο ϐλων
των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε
προςφϋροντα που δεν ϋχει αποκλειςτεύ οριςτικϊ με κϊθε πρϐςφορο τρϐπο, ϐπωσ με
τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο κ.λπ., επύ αποδεύξει.
3. Η απϐφαςη κατακϑρωςησ δεν παρϊγει τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ, εφϐςον η αναθϋτουςα
αρχό δεν την κοινοπούηςε ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ που δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ.
Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ και ιδύωσ η ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ
επϋρχονται εφϐςον και ϐταν ςυντρϋξουν ςωρευτικϊ τα εξόσ:
α) ϊπρακτη πϊροδοσ των προθεςμιών ϊςκηςησ ϋνςταςησ του ϊρθρου 127 του Ν.4412/2016
και ςε περύπτωςη ϊςκηςησ, η ϋκδοςη απϐφαςησ επύ αυτόσ ό η πϊροδοσ ϊπρακτησ τησ
προθεςμύασ του πρώτου εδαφύου τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 127 του Ν.4412/2016,
β) ολοκλόρωςη του προςυμβατικοϑ ελϋγχου απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ςϑμφωνα με τα
ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφϐςον απαιτεύται και
γ) κοινοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ ςτον προςωρινϐ ανϊδοχο, εφϐςον ο
τελευταύοσ υποβϊλλει, ϋπειτα απϐ ςχετικό πρϐςκληςη, υπεϑθυνη δόλωςη, που υπογρϊφεται
κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 79Α, ςτην οπούα θα δηλώνεται ϐτι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο
πρϐςωπϐ του οψιγενεύσ μεταβολϋσ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 και μϐνον ςτην
περύπτωςη του προςυμβατικοϑ ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ
απϐφαςησ κατακϑρωςησ. Η υπεϑθυνη δόλωςη ελϋγχεται απϐ το αρμϐδιο γνωμοδοτικϐ
ϐργανο, το οπούο ςυντϊςςει πρακτικϐ που ςυνοδεϑει τη ςϑμβαςη
4. Μετϊ την επϋλευςη των εννϐμων αποτελεςμϊτων τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, η αναθϋτουςα
αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, ςε διϊςτημα
που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ
ειδικόσ πρϐςκληςησ.
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5. Η υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ ϋχει αποδεικτικϐ χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει
να υπογρϊψει το ςυμφωνητικϐ, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρϐκληςη,
κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του
(εφϐςον εύχε προςκομιςτεύ) και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 103 του Ν. 4412/2016
για τον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό
ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του
ςυμφωνητικοϑ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςϑμφωνα με την περύπτωςη δ ' τησ
παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 106 του Ν.4412/2016.
Η ςϑμβαςη περιλαμβϊνει ϐλα τα ςτοιχεύα τησ προμόθειασ και τουλϊχιςτον τα εξόσ:
α) Σον τϐπο και χρϐνο υπογραφόσ ςϑμβαςησ
β) Σα ςυμβαλλϐμενα μϋρη
γ) Σα προσ προμόθεια υλικϊ/ υπηρεςύεσ και την ποςϐτητα
δ) Σην τιμό αναλυτικϊ
ε) Σον τϐπο, τρϐπο και χρϐνο παρϊδοςησ των υλικών/υπηρεςιών
ςτ) Σισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ
ζ) Σισ προβλεπϐμενεσ εγγυόςεισ
η) Σισ προβλεπϐμενεσ ρότρεσ
θ) Σον τρϐπο επύλυςησ των τυχϐν διαφορών
ι) Σον τρϐπο και χρϐνο πληρωμόσ
ια)Σον τρϐπο αναπροςαρμογόσ του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ, εφϐςον προβλϋπεται αναπροςαρμογό
Σο κεύμενο τησ ςϑμβαςησ κατιςχϑει κϊθε ϊλλου κειμϋνου ςτο οπούο τοϑτο ςτηρύζεται, ϐπωσ
προςφορϊ, διακόρυξη και απϐφαςη κατακϑρωςησ ό ανϊθεςησ, εκτϐσ κατϊδηλων ςφαλμϊτων ό
παραδρομών.
Η ςϑμβαςη θεωρεύται ϐτι εκτελϋςτηκε ϐταν:
α) Παραςχϋθηκε το ςϑνολο των υπηρεςιών ό ςε περύπτωςη προμόθειασ παραδϐθηκε ολϐκληρη η
ποςϐτητα ό, ςε περύπτωςη διαιρετοϑ υλικοϑ, εϊν η ποςϐτητα που παραδϐθηκε υπολεύπεται τησ
ςυμβατικόσ, κατϊ μϋροσ που κρύνεται ωσ αςόμαντο απϐ το αρμϐδιο ϐργανο
β) Παραλόφθηκε οριςτικϊ (ποςοτικϊ και ποιοτικϊ) η ποςϐτητα που παραδϐθηκε ό η υπηρεςύα που
παραςχϋθηκε.
γ) Ϊγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ, αφοϑ προηγουμϋνωσ επιβλόθηκαν τυχϐν
κυρώςεισ ό εκπτώςεισ.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχϐν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και απϐ τα δϑο ςυμβαλλϐμενα μϋρη
και αποδεςμεϑθηκαν οι ςχετικϋσ εγγυόςεισ κατϊ τα προβλεπϐμενα απϐ τη ςϑμβαςη.
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Όταν ο μειοδϐτησ δεν εύναι φυςικϐ πρϐςωπο, ο προςερχϐμενοσ, για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ,
απαιτεύται να προςκομύςει ϋγγραφο, απϐ το οπούο να προκϑπτει η νομιμοπούηςό του για την
υπογραφό τησ ςϑμβαςησ (π.χ. αντύγραφο καταςτατικοϑ εταιρεύασ, απϐςπαςμα πρακτικοϑ
ςυνεδρύαςησ Διοικητικοϑ υμβουλύου, πληρεξοϑςιο).
ΑΡΘΡΟ 18 - ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (ϊρθρ.106 του Ν.4412/2016)
1. Η αναθϋτουςα αρχό με εδικϊ αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, μετϊ απϐ γνώμη του αρμϐδιου
οργϊνου, ματαιώνει τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ:
α) εφϐςον η διαδικαςύα απϋβη ϊγονη εύτε λϐγω μη υποβολόσ προςφορϊσ εύτε λϐγω
απϐρριψησ ϐλων των προςφορών ό αιτόςεων ό αποκλειςμοϑ ϐλων των προςφερϐντων ό
ςυμμετεχϐντων, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ βιβλύου και τα ϋγγραφα τησ
ςϑμβαςησ ό
β) ςτην περύπτωςη του τελευταύου εδαφύου τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 105 του
Ν.4412/2016
2. Ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ μπορεύ να λϊβει χώρα με ειδικώσ
αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μετϊ απϐ γνώμη του αρμϐδιου οργϊνου, ςτισ
ακϐλουθεσ περιπτώςεισ:
α) λϐγω παρϊτυπησ διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ,
β) αν οι οικονομικϋσ και τεχνικϋσ παρϊμετροι που ςχετύζονται με τη διαδικαςύα ανϊθεςησ
ϊλλαξαν ουςιωδώσ και η εκτϋλεςη του ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου δεν ενδιαφϋρει πλϋον την
αναθϋτουςα αρχό ό τον φορϋα για τον οπούο προορύζεται το υπϐ ανϊθεςη αντικεύμενο,
γ) αν λϐγω ανωτϋρασ βύασ, δεν εύναι δυνατό η κανονικό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ,
δ) αν η επιλεγεύςα προςφορϊ κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη,
ε) ςτην περύπτωςη τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 97 του Ν.4412/2016,
ςτ) για ϊλλουσ επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ, ϐπωσ ιδύωσ δημϐςιασ υγεύασ ό
Προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ.
3. Αν διαπιςτωθοϑν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ,
η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, μετϊ απϐ γνώμη του αρμϐδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη
διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό
τησ απϐ το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.
4. Όταν ςυντρϋχουν οι λϐγοι για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ που αναφϋρονται ςτισ
παραγρϊφουσ 1 και 2, η αναθϋτουςα αρχό ακυρώνει τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ
ςϑμβαςησ για ολϐκληρο το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ ό, αν οι λϐγοι αυτού ςυνδϋονται με τμόμα
τησ ςϑμβαςησ, για το εν λϐγω τμόμα, εφϐςον επιτρϋπεται η κατϊθεςη τϋτοιων προςφορών.
5. Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ, επύςησ, το δικαύωμα, μετϊ απϐ γνώμη του αρμοδύου οργϊνου, να
αποφαςύςει, παρϊλληλα με τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ, και την επανϊληψη
οποιαςδόποτε φϊςησ τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ, με τροποπούηςη ό μη των ϐρων τησ ό την
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προςφυγό ςτη διαδικαςύα των ϊρθρων 29 ό 32 του Ν.4412/2016, εφϐςον, ςτην τελευταύα
αυτό περύπτωςη, πληροϑνται οι ϐροι και οι προϒποθϋςεισ των ϊρθρων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΓΓΤΗΕΙ (ϊρθρ.72 του Ν. 4412/2016 )
Α) Εγγύηςη υμμετοχόσ ςτον Διαγωνιςμό δεν απαιτεύται (παρ.1α, ϊρθρο 72, του Ν. 4412/2016 )
Β) Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ:
Ο προςφϋρων ςτον οπούο ϋγινε η κατακϑρωςη ό η ανϊθεςη, υποχρεοϑται να καταθϋςει εγγϑηςη καλόσ
εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, το ϑψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% επύ τησ
ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α.
Η εγγϑηςη κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και καταπύπτει ςτην περύπτωςη
παρϊβαςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό ειδικϐτερα ορύζει.
Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τα παρακϊτω:
α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,
β) τον εκδϐτη,
γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθϑνονται (ό τον κϑριο του ϋργου ό τον φορϋα
καταςκευόσ ςτισ περιπτώςεισ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών),
δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ,
ε) το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη,
ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του οπούου
εκδύδεται η εγγϑηςη,
ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται
του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το
ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου,
η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ ό πρϐςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ,
θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ ( Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ πρϋπει να
εύναι μεγαλϑτεροσ κατϊ δϑο (2) μόνεσ απϐ τον ςυμβατικϐ χρϐνο.)
ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ εγγϑηςησ ολικϊ ό
μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο
απευθϑνεται και
ια) ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ
ςχετικόσ ςϑμβαςησ.
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Οι εγγυόςεισ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ό του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου, ό ςτα κρϊτη - μϋρη τησ υμφωνύασ
Δημοςύων υμβϊςεων (Δ) και ϋχουν, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ.
Μποροϑν επύςησ, να εκδύδονται απϐ το Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Ε.∆.Ε., ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του
Σαμεύου Παρακαταθηκών και ∆ανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντιςτούχου χρηματικοϑ ποςοϑ.
Σα ϋγγραφα των εγγυόςεων αν δεν εύναι διατυπωμϋνα ςτην Ελληνικό, θα ςυνοδεϑονται απϐ επύςιμη
μετϊφραςη.
Οι εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφονται ςτο ςϑνολο τουσ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και
ποιοτικό παραλαβό του ςυνϐλου του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ και ϑςτερα απϐ την εκκαθϊριςη των
τυχών απαιτόςεων απϐ τουσ δϑο ςυμβαλλϐμενουσ.
Τπϐδειγμα εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV τησ παροϑςασ
διακόρυξησ.
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ
επιςτολϋσ προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρϐτητα τουσ.
Ο εκδϐτησ τησ εγγϑηςησ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην παρϊταςη τησ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ ϑςτερα απϐ
ϋγγραφο τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ, που θα υποβληθεύ πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ εγγϑηςησ.
την περύπτωςη ϋνωςησ προμηθευτών οι εγγυόςεισ περιλαμβϊνουν και τον ϐρο ϐτι η εγγϑηςη
καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των μελών τησ ϋνωςησ.

ΑΡΘΡΟ 20- ΣΡΟΠΟ & ΦΡΟΝΟ ΠΛΗΡΨΜΗ (ϊρθρ.200 του ν.4412/2016)
Η πληρωμό του αναδϐχου θα γύνεται τμηματικϊ απϐ την Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ, ϋπειτα απϐ την
προςκϐμιςη των νομύμων παραςτατικών /δικαιολογητικών που προβλϋπονται απϐ τισ ιςχϑουςεσ
διατϊξεισ κατϊ τον χρϐνο πληρωμόσ και την ςϑνταξη πρωτοκϐλλου παραλαβόσ. Ειδικϐτερα με τισ
τμηματικϋσ παραλαβϋσ των υπηρεςιών, οι οπούεσ ορύζονται ςε τρεισ (2) Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ Εκθϋςεισ
για ολϐκληρη τη διϊρκεια των υπηρεςιών, αποπληρώνεται το μϋροσ τησ ςϑμβαςησ ωσ εξόσ:


Α Δϐςη: 50% του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ με την παρϊδοςη τησ 1ησ Ϊκθεςησ Παρακολοϑθηςησ
Προϐδου (με παραδοτϋα ϐλεσ τισ εργαςύεσ που αναφϋρονται το τεϑχοσ των τεχνικών
προδιαγραφών) και την παραλαβό τησ απϐ την επιτροπό παρακολοϑθηςησ .



Β Δϐςη: 50% του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ με την παρϊδοςη τησ 2ησ Ϊκθεςησ Παρακολοϑθηςησ
Προϐδου και την παρϊδοςη τησ Απολογιςτικόσ Ϊκθεςησ και την παραλαβό τησ απϐ την
επιτροπό παρακολοϑθηςησ
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Η πληρωμό ςτον ανϊδοχο θα γύνει με την εξϐφληςη του ποςοϑ του κϊθε τιμολογύου μετϊ την οριςτικό
παραλαβό (πρωτϐκολλο ποςοτικόσ και ποιοτικόσ παραλαβόσ), ακολουθοϑμενησ τησ διαδικαςύασ του
ϊρθρου 200 «Σρϐποσ πληρωμόσ - απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ για τη πληρωμό του αναδϐχου» του
ν.4412/2016 (Α' 147).
Ο ανϊδοχοσ επιβαρϑνεται με:
 Παρακρϊτηςη φϐρου ποςοςτοϑ 4% επύ προμόθειασ αγαθών,

8% επύ παροχόσ υπηρεςιών,

ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των παραγρϊφων 2αα,2ββ του ϊρθρου 64 του Ν.4172/2013(ΥΕΚ
167Α΄) επύ του καθαροϑ ποςοϑ τησ αξύασ του τιμολογύου
 Παρακρϊτηςη 0,07% επύ τησ αξύασ τησ αρχικόσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ (εκτϐσ
Υ.Π.Α.), ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 44 του Ν.4605/2019, για την κϊλυψη των
λειτουργικών αναγκών τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων. Φαρτϐςημο 3% και ΟΓΑ ςε
ποςοςτϐ 20% επύ αυτοϑ επύ τησ παρακρϊτηςησ υπϋρ τησ αρχόσ των ςυμβϊςεων, ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 12 του Κώδικα Φαρτοςόμου.
 Παρακρϊτηςη 0,06% επύ τησ αξύασ τησ αρχικόσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ (εκτϐσ
Υ.Π.Α.), ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 350 του Ν.4412/16, για την
κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών.
Φαρτϐςημο 3% και ΟΓΑ ςε ποςοςτϐ 20% επύ αυτοϑ επύ τησ παρακρϊτηςησ υπϋρ τησ Αρχόσ
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών. Σο ποςϐ αυτϐ αποτελεύ ϋςοδο του Δημοςύου και του ΟΓΑ
αντύςτοιχα και αποδύδεται κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
Ο ανϊδοχοσ βαρϑνεται με ϐλουσ τουσ νϐμιμουσ φϐρουσ, τϋλη & κρατόςεισ που ιςχϑουν κατϊ την
ημϋρα υπογραφόσ τησ ϑμβαςησ.

ΑΡΘΡΟ 21- ΚΤΡΨΕΙ (ϊρθρα 105, 203 του Ν.4412/16)
Απϐ την ϋγγραφη ανακούνωςη τησ κατακϑρωςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμοϑ, ςτον τελικϐ
μειοδϐτη αυτϐσ υποχρεοϑται, ςε διϊςτημα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ:
α) Να προςκομύςει την εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ και
β) Να υπογρϊψει τη ςχετικό ςϑμβαςη.
ε περύπτωςη που μϋςα ςτην παραπϊνω προθεςμύα δεν προςϋλθει να υπογρϊψει την ςϑμβαςη ό δεν
προςκομύςει την απαιτοϑμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ ό τα υπϐλοιπα δικαιολογητικϊ, με
απϐφαςη του αρμοδύου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ επιτροπόσ προμηθειών, κηρϑςςεται
υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ απϐ την κατακϑρωςη ό την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο ϐνομϊ του και απϐ κϊθε
δικαύωμα που απορρϋει απϐ αυτόν.
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τον μειοδϐτη, που κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ την κατακϑρωςη, ανϊθεςη ό ςϑμβαςη, επιβϊλλεται με
απϐφαςη του αρμοδύου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη τησ αρμϐδιασ επιτροπόσ, αθροιςτικϊ ό
διαζευκτικϊ οι παρακϊτω κυρώςεισ:
α) Κατϊπτωςη μερικό ό ολικό τησ κατατεθεύςησ εγγυόςεωσ ςυμμετοχόσ ό καλόσ εκτϋλεςησ τησ
ςϑμβαςησ, κατϊ περύπτωςη
β) Ανϊθεςη

ςτουσ επϐμενουσ προμηθευτϋσ, που εύχαν λϊβει μϋροσ ςτο διαγωνιςμϐ εύτε με

απευθεύασ αγορϊ, εύτε με διενϋργεια διαγωνιςμοϑ.
γ) Καταλογιςμϐσ κϊθε ϊμεςησ ό ϋμμεςησ προκαλοϑμενησ ζημιϊσ του Δημοςύου ό του διαφϋροντοσ
που θα προκϑψει.
δ) Προςωρινϐσ ό οριςτικϐσ αποκλειςμϐσ του μειοδϐτη απϐ αντύςτοιχουσ διαγωνιςμοϑσ του
Δημϐςιου Σομϋα (ϊρθρο 74 του Ν.4412/2016)
Οι παραπϊνω κυρώςεισ κατϊ του μειοδϐτη εύναι ϊςχετεσ με την κατ' αυτοϑ ποινικό δύωξη εφϐςον η
παρϊβαςη ςυνιςτϊ ταυτϐχρονα και ποινικϐ αδύκημα ό οποιαδόποτε ϊλλη αξύωςη τησ υπηρεςύασ, που
προϋρχεται απϐ ϊλλο λϐγο. Σα πρϐςτιμα που τυχϐν θα επιβληθοϑν για κϊθε ζημιϊ τησ υπηρεςύασ απϐ
τον μειοδϐτη, η κϊθε αξύωςό τησ κατϊ αυτοϑ θα κρατεύται απ' ϐτι ϋχει να λαμβϊνει ό απϐ την εγγϑηςη
καλόσ εκτϋλεςησ και θα βεβαιώνεται ςαν ϋςοδο τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ, ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ περύ εύςπραξησ Δημοςύων Εςϐδων. Σο δικαύωμα τησ επιλογόσ ϋχει το αρμϐδιο απϐ το νϐμο
ϐργανο, κατϐπιν ςχετικόσ γνωμϊτευςησ τησ επιτροπόσ προμηθειών. Γενικϊ ςε κϊθε περύπτωςη
αθϋτηςησ οποιουδόποτε ϐρου τησ διακόρυξησ αυτόσ εφαρμϐζονται οι ςχετικϋσ περύ προμηθειών
διατϊξεισ.
ΑΡΘΡΟ 22 - ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ (ϊρθρο 57 του Ν.4412/16)
Δεν γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ

ΑΡΘΡΟ 23 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΒΑΗ (ϊρθρα 206,207,208,209,213 του Ν.4412/16)
 Η παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ θα γύνει ϐπωσ ορύζεται απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρ. 216 του Ν.
4412/2016 απϐ την επιτροπό που προβλϋπεται απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 221 παρ. 11β του
ιδύου Νϐμου.
 ε περύπτωςη ανϊγκησ παρϊταςησ ό μετϊθεςησ του ςυμβατικοϑ χρϐνου εφαρμϐζονται τα
προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 217 του Ν.4412/16.
 Σον ανϊδοχο βαρϑνουν ϐλεσ οι νϐμιμεσ κρατόςεισ.
Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑουν ϐςα αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, καθώσ και ϐςα
προβλϋπονται ςτον ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 24 - ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ (ϊρθρ. 204 του Ν. 4412/2016)
Ο ανϊδοχοσ που επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεοϑται, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ τϐτε που
ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτοϑν την ανωτϋρα βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ και να
προςκομύςει ςτην αναθϋτουςα αρχό τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα.
Για την ςυνδρομό των λϐγων ανωτϋρασ βύασ αποφαύνεται το αρμϐδιο ϐργανο μετϊ απϐ γνωμοδϐτηςη
τησ επιτροπόσ αξιολϐγηςησ του διαγωνιςμοϑ.

ΑΡΘΡΟ 25- ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παροϑςα προμόθεια διϋπεται απϐ την Ελληνικό και Κοινοτικό Νομοθεςύα και κϊθε διαφορϊ που θα
προκϑψει μεταξϑ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και του αναδϐχου, η οπούα θα αφορϊ την εκτϋλεςη, την
εφαρμογό ό γενικϊ τισ ςχϋςεισ που δημιουργοϑνται απϐ αυτό, θα λυθεύ απϐ τα εδρεϑοντα ςτην Πϊτρα
αρμϐδια δικαςτόρια.
Εύναι αυτονϐητο ϐτι πριν απϐ οποιαδόποτε προςφυγό ςτα δικαςτόρια, τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη θα
καταβϊλλουν κϊθε προςπϊθεια για φιλικό διευθϋτηςη των διαφορών που ενδεχϐμενα να αναφϑονται
μεταξϑ τουσ.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΔΗΜΟΙΕΤΗ (ϊρθρα 66, 376- παρ.4,5-, 377,379 του Ν. 4412/2016)
Α. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο
•

Η περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ παραγρϊφου 4
του

ϊρθρου

2

του

Ν.

3861/2010,

αναρτόθηκε

ςτο

διαδύκτυο,

ςτον

ιςτϐτοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/(ΔΙΑΤΓΕΙΑ)
•

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο
Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ).

•

Η Διακόρυξη θα καταχωρηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτη
διεϑθυνςη (URL) : www.pde.gov.gr ςτην διαδρομό : Ενημϋρωςη► Προκηρϑξεισ

ΑΡΘΡΟ 27 - ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Για κϊθε γενικϊ ζότημα που δεν προβλϋπεται απϐ την διακόρυξη και για κϊθε παρϊβαςη των ϐρων τησ
ςϑμβαςησ, ϋχουν ιςχϑ οι διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ
Ϊργων, Προμηθειών & Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», ϐπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ- ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ

ΜΕΡΟ Α-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ -ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
Αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ εύναι ανϊδειξη αναδϐχου για την παροχό υπηρεςιών για την υποςτόριξη
τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ ςτην οργϊνωςη, διαχεύριςη και βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ βελτύωςησ –
αναβϊθμιςησ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε. ΑχαϏασ ςυνολικόσ δαπϊνησ ϋωσ του
ποςοϑ των 49.600,00 ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., και με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ-τιμόσ.
υγκεκριμϋνα η εν λϐγω υπηρεςύα αφορϊ ςτην υλοπούηςη των δυο υποϋργων με τύτλουσ: 1)
«Γεωμετρικό

αποτϑπωςη

&

διερεϑνηςη-εκτιμηςη

μηχανικών

χαρακτηριςτικών

φϋροντοσ

οργανιςμοϑ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων κολυμβητηρύου περιοχόσ αγυιϊσ» προϒπολογιςμοϑ
υποϋργου 1:24800,00

και 2) «Σεχνικό υποςτόριξη για την εκτύμηςη των υπαρχϐντων η/μ –

υδραυλικών εγκαταςτϊςεων και εκτύμηςη τησ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ των αθλητικών
εγκαταςτϊςεων κολυμβητηρύου περιοχόσ αγυιϊσ» προϒπολογιςμοϑ υποϋργου 2:24800,00 τησ
ςυνολικόσ πρϊξησ «Τπηρεςιεσ υποςτόριξησ των Δ/νςεων Σεχνικων ϋργων τησ ΠΔΕ και ωρύμανςησ
του φακελου για την «Αδειοδοτηςη των αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ

Πατρων και

Παπαχαραλαμπειου Ε.Δ. Ναυπϊκτου» ςυνολικού προώπολογιςμού 100.000,

και κωδικό

2020Ε01600007. Αφορϊ κυρύωσ ςτην παρακολοϑθηςη και το ςυντονιςμϐ των ενεργειών που
αφοροϑν ςτην υποςτόριξη τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ με την οργϊνωςη, διαχεύριςη και βελτιςτοπούηςη του
ςχεδιαςμοϑ βελτύωςησ- αναβϊθμιςησ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε. ΑχαϏασ και
ςυγκριμϋνα για το κυρύωσ και Βοηθητικϐ γόπεδο του κλειςτοϑ Γυμναςτόριου ΣΟΥΑΛΟ και των
αθλητικών εγκαταςτϊςεων Αγυιϊσ.
Οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτουσ ακϐλουθουσ κωδικοϑσ του Κοινοϑ Λεξιλογύου
δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 71334000-8: Μηχανολογικϋσ και Ηλεκτρολογικϋσ εργαςύεσ 719000007: Εργαςτηριακϋσ Τπηρεςύεσ 71631000-0 : Τπηρεςύεσ Σεχνικόσ επιθεώρηςησ
Η παροϑςα ςϑμβαςη διαιρεύται ςε δυο τμόματα:

ΣΜΗΜΑ
1
Τπηρεςύεσ
(κατηγορύα

Αντικεύμενο Παροχόσ Τπηρεςιών

Προώπολογιζόμενη δαπϊνη

υμβούλου

(ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ)

Γεωμετρικό
αποτϑπωςη
&
διερεϑνηςη-εκτιμηςη
μηχανικών
χαρακτηριςτικών
φϋροντοσ
οργανιςμοϑ
των
αθλητικών
εγκαταςτϊςεων
κολυμβητηρύου

24.800 €
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08) για την
2.
Τπηρεςύεσ
(κατηγορύα
08) για την

περιοχόσ Αγυιϊσ κλπ
τεχνικό υποςτόριξη για την εκτύμηςη
των υπαρχϐντων η/μ – υδραυλικών
εγκαταςτϊςεων και εκτύμηςη τησ
ενεργειακόσ
αναβϊθμιςησ
των
αθλητικών
εγκαταςτϊςεων
κολυμβητηρύου περιοχόσ αγυιϊσ κλπ
ΤΝΟΛΟ:

24.800 €

49.600

Προςφορϋσ μποροϑν να δοθοϑν για ϋνα ό περιςςϐτερα ό και για ϐλα τα τμόματα. Η εκτιμώμενη αξύα
τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 49.600,00 ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ Η διϊρκεια τησ
ςϑμβαςησ ορύζεται ςε εκατϐν ογδϐντα ημϋρεσ (180,00) απϐ την υπογραφό τησ.
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α : ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΑ – ΣΔΤΥΟ
ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΨΝ

ΤΠΗΡΕΙΑ:

«Παροχό υπηρεςιών τς για την
υποςτόριξη τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ ςτην
οργϊνωςη, διαχεύριςη και
βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ
βελτύωςησ –αναβϊθμιςησ αθλητικών
εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε.
ΑχαϏασ»

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΕ ΑΦΑΙΑ
Προώπολογιςμόσ:

49.600,00 ευρώ

Φρηματοδότηςη:

2020Ε01600007

1. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ
Η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ ςτο πλαύςιο τησ αναζότηςησ του ιδανικοϑ πλαιςύου οργϊνωςησ και
ςυντόρηςησ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων, οφεύλει να προςαρμϐςει ςε αυτϐ τισ νϋεσ απαιτόςεισ
ςχεδιαςμοϑ και αςφϊλειασ προκειμϋνω να εξαςφαλιςτεύ η οικονομικό επιβύωςη και ανϊπτυξη τουσ.
Η λειτουργικϐτητα των αθλητικών εγκαταςτϊςεων καθορύζεται απϐ ςυγκεκριμϋνουσ παρϊγοντεσ
οι οπούοι αφοροϑν τον ςχεδιαςμϐ-καταςκευό του ακινότου, την φιλοςοφύα τησ διούκηςησ, τισ
ςχϋςεισ του ανθρωπύνου δυναμικοϑ και κυρύωσ την προςαρμογό του ςχεδιαςμοϑ ςτισ καθημερινϋσ
εξελύξεισ και φυςικϊ ςτισ απαιτόςεισ του πολύτη. Η ςυμβολό του αθλητιςμοϑ ςτην περιφερειακό
ανϊπτυξη αποδεικνϑει ϐτι ο αθλητιςμϐσ και η ςωματικό ϊςκηςη ϋχουν ςημαντικϐ αντύκτυπο ςτην
οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη ςε περιφερειακϐ επύπεδο.
Για το λογω αυτϐ υπογρϊφει Προγραμματικό ϑμβαςη μεταξϑ του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και
Αθλητιςμοϑ και τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδοσ με κϑριο ςκοπϐ την ωρύμανςη ϋργων
ςυντόρηςησ και αποκατϊςταςησ ςυγκεκριμϋνων αθλητικών εγκαταςτϊςεων του ΠΕΑΚ και του
Παπαχαραλαμπιου Εθνικοϑ ςταδύου Ναυπϊκτου. Η ςωςτό διαχεύριςη και ςυντόρηςη εύναι
ςημαντικού παρϊγοντεσ για τη διαςφϊλιςη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ των αθλητικών
εγκαταςτϊςεων και του εξοπλιςμοϑ τουσ . Η αποτελεςματικό ςυντόρηςη των εγκαταςτϊςεων αυτών
λειτουργεύ ωσ προσ το οικονομικϐ ϐφελοσ αυτών διϐτι α) επιμηκϑνει τη διϊρκεια ζωόσ των εγκαταςτϊςεων
και, του εξοπλιςμοϑ, και β) μειώνει τισ πιθανϐτητεσ να ςυμβεύ ατϑχημα ςτουσ χρόςτεσ και, κατϊ
ςυνϋπεια και τισ αρνητικϋσ επιπτώςεισ απϐ ϋνα τϋτοιο ςυμβϊν γ) εξαςφαλύζονται οι απαιτοϑμενεσ
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ςυνθόκεσ εργαςύασ – και ϊςκηςησ ϐπου ϐςοι εργϊζονται αποκτοϑν καθαροϑσ και λειτουργικοϑσ
χώρουσ και οι αθλοϑμενοι / προπονητϋσ αποκτοϑν ϋνα υγιεινϐ, ευχϊριςτο και αςφαλϋσ περιβϊλλον
ϊςκηςησ. υνεπώσ, ϋνααποτελεςματικϐ πρϐγραμμα ςυντόρηςησ μειώνει τισ πιθανϐτητεσ ατυχημϊτων (π.χ.,
εξαιτύασ τησ κακόσ κατϊςταςησ των χώρων ϊςκηςησ, τησ ολιςθηρϐτητασ των δαπϋδων ςτα
αποδυτόρια, βλαβών ςτο μηχανολογικϐ, ό ηλεκτρολογικϐ εξοπλιςμϐ, τησ κακόσ χρόςησ των
εγκαταςτϊςεων και του εξοπλιςμοϑ, του μη επιτυχημϋνου ςχεδιαςμοϑ κλπ.) και εύναι τελεύωσ
απαραύτητο.
Πιο αναλυτικϊ, και προκειμϋνου να επιτευχθεύ η ωρύμανςη-υλοπούηςη των ανωτϋρων ϋργων
απαιτεύται ειδικόσ φϑςεωσ γνώςη και εμπειρύα ςε εργαςύεσ αποκατϊςταςησ και επαναλειτουργύασ
παλαιών κτιρύων τϐςο ςε θϋματα εξειδικευμϋνων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτϊςεων ϐςο και
ςε θϋματα εξειδικευμϋνου ϋλεγχου ςτατικόσ ενύςχυςησ, Για τουσ παραπϊνω λϐγουσ απαιτεύται να
γύνει επαναςχεδιαςμϐσ για την εξεϑρεςη των κατϊλληλων τεχνικών λϑςεων ενςωμϊτωςησ, κατϊ το
μϋγιςτο δυνατϐ βαθμϐ, των απαιτόςεων των νϋων και παλιών χρόςεων ςτα υπϊρχοντα κελυφη και
των δυο υφιςτϊμενων κτιριακών ςυγκροτημϊτων και η υπολογιςτικό τεκμηρύωςη του τελικοϑ
ςχεδιαςμοϑ.
Επιςημαύνεται δε ϐτι η δαπϊνη για την παροχό υπηρεςιών τεχνικοϑ ςυμβοϑλου αφορϊ ςε
εξειδικευμϋνο αντικεύμενο και εμπειρύα η οπούα δεν προβλϋπεται απϐ τισ οικεύεσ οργανικϋσ
διατϊξεισ και ωσ εκ τοϑτου δεν εμπύπτει ςτο πλαύςιο των ςυνηθών καθηκϐντων και των
αρμοδιοτότων του υπηρετοϑντοσ ςτην Π.Δ.Ε. προςωπικοϑ.
Φαρακτηριςτικϊ, με το ϋργο αυτϐ θα δοθεύ ϋμφαςη ςτην ανϊδειξη και την προβολό τησ
αναγκαιϐτητασ ςχεδιαςμοϑ και ςυντόρηςησ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων τησ περιοχόσ με ςκοπϐ
την ανϊπτυξη των θεμελύων μιασ δυναμικόσ οικονομύασ που προωθεύ την ϋξυπνη, βιώςιμη και χωρύσ
αποκλειςμοϑσ ανϊπτυξη, με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ για ϐςουσ ζουν ςτην περιοχό.
Επομϋνωσ η εν λϐγω δαπϊνη ςυντελεύ ϊμεςα ςτην εκπλόρωςη των ειδικών ςκοπών και των
αρμοδιοτότων τησ Π.Δ.Ε. ϐπωσ αυτϋσ καταγρϊφονται ςτον ιδρυτικϐ τησ νϐμο (Ν.3852/2010).
ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ
Η Σεχνικό Τπηρεςύα τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ ΑχαϏασ εύναι επιφορτιςμϋνη να αντιμετωπύζει
μελϋτεσ, ϋργα και ςυντηρόςεισ ςε ϋνα ευρϑ πλϋγμα αντικειμϋνων ςϑμφωνα με το ετόςιο
προγραμματιςμϐ απϐ το Σεχνικϐ Πρϐγραμμα τησ Περιφϋρειασ, καθώσ και θεςμοθετημϋνεσ
αρμοδιϐτητεσ παροχόσ υπηρεςιών και βοόθειασ ςε ϊλλουσ φορεύσ του ευρϑτερου Δημϐςιου Σομϋα.
Κατϊ τα τελευταύα χρϐνια αποχώρηςαν με ςυνταξιοδϐτηςη ϋμπειροι και ικανού τεχνικού υπϊλληλοι, με
αποτϋλεςμα ο κϊθε μηχανικϐσ τησ Τπηρεςύασ να εύναι επιφορτιςμϋνοσ με πολλϊ αντικεύμενα
απαςχϐληςησ με ςυνϋπεια να εύναι ανθρωπύνωσ αδϑνατο να ολοκληρώςει τισ διαδικαςύεσ ελϋγχου,
ςυμπλόρωςησ και προςαρμογόσ των μελετών προκειμϋνου να ολοκληρωθοϑν και να προωθηθοϑν για
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τισ απαιτοϑμενεσ εγκρύςεισ απϐ τισ λοιπϋσ υπηρεςύεσ ώςτε να θεωροϑνται ώριμεσ και να μποροϑν να
υλοποιηθοϑν .Προκειμϋνου να υποβοηθηθοϑν οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ, για την ϋγκαιρη
ολοκλόρωςη των κυρύωσ μελετών και των υποςτηρικτικών διαδικαςιών για την εξαςφϊλιςη των
εγκρύςεων των ϊλλων υπηρεςιών, αλλϊ και την οριςτικοπούηςη του οικονομικοϑ αντικειμϋνου του
ϋργου, η Περιφϋρεια προτύθεται να αναθϋςει τισ υπηρεςύεσ αυτϋσ ςε τεχνικϐ ςϑμβουλο με την
απαραύτητη εμπειρύα και επιςτημονικό κατϊρτιςη, αλλϊ και με ιδιαύτερη γνώςη των ςυνθηκών τησ
πϐλησ και γενικϐτερα τησ Περιφϋρειασ.
Οι ανωτϋρω εργαςύεσ ςυνεπϊγονται δαπϊνεσ που ςυντελοϑν ςτην καλϑτερη εκπλόρωςη των
ςκοπών τησ ΠΔΕ και εξυπηρετοϑν λειτουργικϋσ ανϊγκεσ, ενώ το φυςικϐ τουσ αντικεύμενο δεν
περιλαμβϊνεται ςτον ςυνόθη κϑκλο καθηκϐντων των υπαλλόλων του φορϋα ϐπωσ αυτϊ
περιγρϊφονται ςτισ οικεύεσ οργανικϋσ διατϊξεισ. Περαιτϋρω λϐγω τησ φϑςεωσ των εργαςιών ωσ
ιδιαύτερα ςϑνθετων και εξειδικευμϋνων για τισ οπούεσ απαιτοϑνται ειδικϋσ τεχνικϋσ γνώςεισ και
εμπειρύα και δεν εύναι δυνατό η εκτϋλεςη τουσ απϐ το υπαλληλικϐ προςωπικϐ του φορϋα και
απαιτεύται η ανϊθεςη τουσ με αμοιβό ςε τρύτο, φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο καθώσ δεν υπερβαύνουν το
επιβαλλϐμενο απϐ τισ περιςτϊςεισ μϋτρο. (Πρϊξεισ VIIΣμ.53, 54, 139/2006, IV Σμ. 209/2003,
74/2004, 50/2005 κλπ. Πρϊξεισ VII Σμ. 55, 56/2006, IVΣµ. 94/2003, 19, 70/200).
Η ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ παροχόσ υπηρεςιών, για τον ςκοπϐ αυτϐν, θεωρεύται ςκϐπιμη και αναγκαύα
.
Για την ϋγκριςη διενϋργειασ διαδικαςύασ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ παροχόσ τεχνικών και λοιπών
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 52 του Ν.4412/2016, απαιτεύται η
ϋκδοςη προηγούμενησ γνώμησ του Σεχνικού υμβουλύου.
2. ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ – ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
Η εκπϐνηςη τησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ Σεχνικών και λοιπών Επιςτημονικών Τπηρεςιών με τύτλο
«Παροχό υπηρεςιών για την υποςτόριξη τησ ΔΣΕΠΕ Αχαΐασ ςτην οργϊνωςη, διαχεύριςη και
βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμού βελτύωςησ –αναβϊθμιςησ αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ
ςτην Π.Ε. Αχαΐασ» που επιθυμεύ να αναθϋςει η Περιφϋρεια, αποςκοπεύ ςτην υποςτόριξη τησ Σεχνικόσ
Τπηρεςύασ τησ Δ/νησ Σεχνικών ϋργων Περιφερειακόσ Ενϐτητασ ΑχαϏασ για την οργϊνωςη, διαχεύριςη
και βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ για την βελτύωςη- αναβϊθμιςη ςυγκεκριμϋνων αθλητικών
Εγκαταςτϊςεων.
υγκεκριμϋνα η εν λϐγω υπηρεςύα αφορϊ ςτην υλοπούηςη των δυο υποϋργων με τύτλουσ: 1)
«Γεωμετρικό

αποτϑπωςη

&

διερεϑνηςη-εκτιμηςη

μηχανικών

χαρακτηριςτικών

φϋροντοσ

οργανιςμοϑ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων κολυμβητηρύου περιοχόσ αγυιϊσ» προϒπολογιςμοϑ
υποϋργου 1:24800,00

και 2) «Σεχνικό υποςτόριξη για την εκτύμηςη των υπαρχϐντων η/μ –
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υδραυλικών εγκαταςτϊςεων και εκτύμηςη τησ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ των αθλητικών
εγκαταςτϊςεων κολυμβητηρύου περιοχόσ αγυιϊσ» προϒπολογιςμοϑ υποϋργου 2:24800,00 τησ
ςυνολικόσ πρϊξησ «Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ των Δ/νςεων Σεχνικων ϋργων τησ ΠΔΕ και ωρύμανςησ
του φακϋλου για την «Αδειοδοτηςη των αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ

Πατρων και

Παπαχαραλαμπειου Ε.Δ. Ναυπϊκτου» ςυνολικού προώπολογιςμού 100.000,

και κωδικό

2020Ε01600007. Σο ϋργο αυτϐ περιλαμβϊνει εργαςύεσ λειτουργικόσ αποκατϊςταςησ των
κτιριακών εγκαταςτϊςεων που ϋχουν επιλϋγει.
2.α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΕΦΝΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
τα πλαύςια τησ ςϑμβαςησ, υποχρϋωςη του αναδϐχου εύναι να παρϊςχει τεχνικϋσ/ επιςτημονικϋσ
ςυμβουλϋσ, τεχνογνωςύα, λογιςμικϐ, υλικϊ μϋςα κλπ και υποβοόθηςη – υποςτόριξη ςτην Τπηρεςύα
για τον ϋλεγχο και τον επαναςχεδιαςμϐ των απαιτοϑμενων μελετών ωρύμανςησ των ϋργων των
αθλητικών Εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην ΠΕ ΑχαϏασ και ςυγκριμϋνα για το κυρύωσ και Βοηθητικϐ
γόπεδο του κλειςτοϑ Γυμναςτόριου ΣΟΥΑΛΟ και των αθλητικών εγκαταςτϊςεων Αγυιϊσ.
το αντικεύμενο του Σεχνικοϑ υμβοϑλου, περιλαμβϊνεται και η υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ
για τη ςϑνταξη φακϋλων προτϊςεων/ ϋκδοςησ για την εξαςφϊλιςη πϊςησ φϑςεωσ απαιτοϑμενων
προεγκρύςεων - εγκρύςεων – γνωμοδοτόςεων, απϐ αρμϐδιουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ (Πυροςβεςτικό
Τπηρεςύα, Τπηρεςύα Ελϋγχου Δϐμηςησ κλπ ), με τουσ οπούουσ ο Σεχνικϐσ ϑμβουλοσ οφεύλει να ϋχει
ςυνεργαςύα για τη βϋλτιςτη οικονομύα του χρϐνου εξαςφϊλιςησ των απαιτοϑμενων εγκρύςεων
υγκεκριμϋνα, οι δρϊςεισ και οι μελϋτεσ που εύναι απαραύτητεσ για την ωρύμανςη και
δημοπρϊτηςη των ϋργων και ανϊ υποϋργο και για την εκπϐνηςη των οπούων θα παρϊςχει ο ανϊδοχοσ
υπηρεςύεσ Σεχνικοϑ υμβοϑλου, εύναι οι ακϐλουθεσ:
ΟΜΑΔΑ Α ) Τπηρεςύα (κατηγορύασ 08) για την Γεωμετρικό αποτϑπωςη & διερεϑνηςη-εκτιμηςη
μηχανικών χαρακτηριςτικών φϋροντοσ οργανιςμοϑ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων κολυμβητηρύου
περιοχόσ Αγυιϊσ κλπ και αφορα ςτην υποςτόριξη ςτον προληπτικϐ ϋλεγχο τησ φϋρουςασ ικανϐτητασ
των υπαρχϐντων φορϋων, καθοριςμϐσ ποιϐτητασ και

προδιαγραφών των υλικών (μηχανικϊ

χαρακτηριςτικϊ) α) Βοηθητικοϑ χώρου του ΕΑΚ Σοφαλοσ β) Αθλητικών εγκαταςτϊςεων ςτο χώρο
τησ Αγυιϊσ με ςκοπϐ την ςϑνταξη μελετών ςε δεϑτερο ςτϊδιο, για τισ αποκαταςτϊςεισ των
αθλητικών εγκαταςτϊςεων
Για τισ εγκαταςτϊςεισ ΑΘ.ΕΓΚ. Αγυιϊσ απαιτεύται αποτϑπωςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του
κτιριακοϑ ςυγκροτόματοσ ( αποτϑπωςη ϐλου του χώρου των αθλητικών εγκαταςτϊςεων, ςχϋδια νϋεσ προτϊςεισ ςχεδιαςμοϑ και προςαρμογόσ αυτοϑ ςτην υφιςτϊμενη χρόςη, τεχνικό ϋκθεςη
αποτύμηςησ τησ κατϊςταςησ αυτοϑ) και προδιαγραφϋσ για την αποκατϊςταςη του φϋροντοσ
οργανιςμοϑ - ςτατικό αποτϑπωςη
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1. Ϊλεγχο και αποτϑπωςη του υφιςτϊμενου φϋροντα οργανιςμοϑ μετϊ την καθαύρεςη των μη
φερϐντων ςτοιχεύων και την πλόρη αποκϊλυψη του φϋροντα οργανιςμοϑ των εγκαταςτϊςεων
και ςϑγκριςη με τα αρχικϊ ςχϋδια και με τισ νϋεσ προτϊςεισ ςχεδιαςμοϑ.
2. Επανϋλεγχοσ των θϋςεων και διαςτϊςεων των υλικών των υποςτυλωμϊτων, δοκών και
πλακών, πλόρησ γεωμετρικό αποτϑπωςη τησ γενικόσ διϊταξησ (διϊμετροσ οπλιςμών, πϊχη
επικϊλυψησ, ενανθρϊκωςη ςκυροδϋματοσ και βαθμϐσ διϊβρωςησ των οπλιςμών).
3. Διερεϑνηςη και αποτϑπωςη των υπαρχϐντων οπλιςμών του φϋροντα οργανιςμοϑ με μη
καταςτροφικϋσ μεθϐδουσ, ϋλεγχοι τησ αντοχόσ των προκειμϋνω να εκτιμηθοϑν οι προτεινϐμενεσ
επεμβϊςεισ και τυχϐν τροποποιόςεισ.
4. Διενϋργεια μη καταςτροφικών μεθϐδων αναλυτικών μετρόςεων ςτον υφιςτϊμενο φορϋα
(κρουςιμετρόςεισ) ώςτε να εκτιμηθεύ πλόρωσ η θλιπτικό αντοχό του ςκυροδϋματοσ και
μαγνητικών μεθϐδων για την εκτύμηςη τησ θϋςησ και διαμϋτρου των οπλιςμών και τησ επιλογόσ
τησ ςτϊθμησ αξιοπιςτύασ, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
6. Εκτύμηςη τησ υφιςτϊμενησ αντοχόσ του φϋροντα οργανιςμοϑ και τησ αντιςειςμικόσ
ςυμπεριφορϊσ των εγκαταςτϊςεων και προτϊςεισ επεμβϊςεων.
7. Παροχό ςυμβουλών και προτϊςεων ςε καταςκευαςτικϊ θϋματα που αφοροϑν προτεινϐμενεσ
τροποποιόςεισ ςτον αρχικϐ ςχεδιαςμϐ για τισ επεμβϊςεισ του φϋροντα οργανιςμοϑ προςαρμογό
ςτον νϋο ςχεδιαςμϐ ϐλου του χώρου των αθλητικών εγκαταςτϊςεων. – βελτιςτοπούηςη τευχών .
8. Διενϋργεια ελϋγχων ςτα υλικϊ των επεμβϊςεων και αποκατϊςταςησ του φϋροντα οργανιςμοϑ
και καθοριςμϐσ ποιϐτητασ και προδιαγραφών.
Για τισ εγκαταςτϊςεισ του βοηθητικοϑ γηπϋδου Σοφαλοσ απαιτεύται αποτϑπωςη τησ υφιςτϊμενησ
κατϊςταςησ του κτιριακοϑ ςυγκροτόματοσ, ϋλεγχοσ τισ υπϊρχουςασ μελϋτησ και προςαρμογό
αυτόσ ςε πιθανϋσ νϋεσ εκτιμηςεισ. (ςχϋδια - τεχνικό ϋκθεςη αποτύμηςησ τη κατϊςταςησ αυτοϑ)
και προδιαγραφϋσ για την αποκατϊςταςη του φϋροντοσ οργανιςμοϑ - ςτατικό αποτϑπωςη
ΟΜΑΔΑ Β ) «Τπηρεςύα (κατηγορύασ 09) για την τεχνικό υποςτόριξη για την εκτύμηςη των
υπαρχϐντων η/μ – υδραυλικών εγκαταςτϊςεων και εκτύμηςη τησ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ των
αθλητικών εγκαταςτϊςεων κολυμβητηρύου περιοχόσ αγυιϊσ κλπ» Τποςτόριξη ςτον τομϋα
ηλεκτρομηχανολογικόσ μελϋτησ (κατ. 09) και ειδικϐτερο ςτην υποςτόριξη του προληπτικοϑ
ϋλεγχου και τησ εκτύμηςησ των υπαρχϐντων η/μ -υδραυλικών εγκαταςτϊςεων –πυραςφϊλειασ
των υπαρχϐντων φορϋων, α) κϑριου χώρου του ΠΕΑΚ Σοφαλοσ β) Αθλητικών εγκαταςτϊςεων
ςτο χώρο τησ Αγυιϊσ με

καθοριςμϐ των τεχνικών προδιαγραφών των ςυμπληρωματικών
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ςυςτημϊτων για την υλοπούηςη των αντύςτοιχων μελετών ςε δεϑτερο ςτϊδιο καθώσ και την
εκτύμηςη τησ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων με ςτϐχο την
ελαχιςτοπούηςη κατϊ το δυνατϐ τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ για τη ςωςτό λειτουργύα των
εγκαταςτϊςεων αλλϊ και το χαμηλϐ κϐςτοσ ςυντόρηςησ κατϊ την λειτουργύα τουσ.
υγκεκριμϋνα να εκτελεςθοϑν οι κϊτωθι υπηρεςύεσ :
1) Για τισ εγκαταςτϊςεισ του Γηπεδου Σοφαλοσ απαιτεύται η εεκτύμηςη τησ υφιςτϊμενησ

κατϊςταςησ και παροχόσ ςυμβουλών και προτϊςεων ςε καταςκευαςτικϊ θϋματα που
αφοροϑν προτεινϐμενεσ τροποποιόςεισ ςτον αρχικϐ ςχεδιαςμϐ τησ υφιςτϊμενησ
ενεργητικόσ πυροπροςταςύα (φορητϊ και μϐνιμα ςυςτόματα) – Πυρϐςβεςη –
Πυρανύχνευςη και βελτιςτοπούηςη τησ νϋασ . τεϑχη δημοπρϊτηςησ
2) Για τισ εγκαταςτϊςεισ των ΑΘ.ΕΓΚ. Αγυιϊσ

απαιτεύται η εκτύμηςη τησ υφιςτϊμενησ

κατϊςταςησ και παροχόσ ςυμβουλών και προτϊςεων ςε καταςκευαςτικϊ θϋματα που
αφοροϑν προτεινϐμενεσ τροποποιόςεισ ςτον αρχικϐ ςχεδιαςμϐ των η/μ εγκαταςτϊςεων
ενδεικτικα – βελτιςτοπούηςη τευχών ϐπωσ ςτισ Τδραυλικϋσ Εγκαταςτϊςεισ (ϑδρευςη,
αποχϋτευςη λυμϊτων – ϐμβρια), ςτον κλιματιςμϐσ (θϋρμανςη – ψϑξη – αεριςμϐσ) ςτισ
ηλεκτρολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ _ιςχυρϊ ρεϑματα ( φωτιςμϐσ , κύνηςη, εφεδρικϐ Η/Ζ,
αδιϊλειπτη παροχό UPS, αλεξικϋραυνο – αντικεραυνικό προςταςύα – γειώςεισ κλπ.) ,
αςθενό ρεϑματα (τηλεφωνικό εγκατϊςταςη, δύκτυο DATA, ηχητικόσ εγκατϊςταςησ,
ςϑςτημα ςυναγερμοϑ, CCTV κλπ), ενεργειακό απϐδοςη κτιρύου, λειτουργύα πιςύνασ ,
εκτύμηςη τησ υφιςτϊμενησ ενεργητικόσ πυροπροςταςύα (φορητϊ και μϐνιμα ςυςτόματα)
– Πυρϐςβεςη – Πυρανύχνευςη και βελτιςτοπούηςη τησ νεασ.
Απαιτεύται η εϑρεςη εξειδικευμϋνων λϑςεων, οι οπούεσ ξεφεϑγουν απϐ τα ϐρια των ςυνόθη
μελετών. Και αυτϐ διϐτι η εφαρμογό ςυςτημϊτων ςϑγχρονων λϑςεων Η/Μ, τα οπούα ϐμωσ δε
θα αλλοιώνουν το χαρακτόρα του κτηρύου και θα μποροϑν να τοποθετηθοϑν χωρύσ να
απαιτοϑνται καταςτροφικϋσ παρεμβϊςεισ’
Ο Σεχνικϐσ ϑμβουλοσ θα καθοδηγόςει και θα ελϋγξει ςτην εϑρεςη αυτών των
καταςκευαςτικών μεθϐδων, ώςτε η μελϋτη Η/Μ που θα ςυνταχθεύ απϐ την υπηρεςύα θα
μπορεύ να καλϑπτει ϐλεσ τισ ςϑγχρονεσ προδιαγραφϋσ που απαιτοϑνται για τισ Αθλητικϋσ
εγκαταςτϊςεισ και θα εύναι εφαρμοςτϋα καταςκευαςτικϊ.

Για ϐλεσ τισ παραπϊνω ενϋργειεσ , o Σεχνικϐσ ϑμβουλοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να παραδώςει ςτην
Τπηρεςύα, ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό, πλόρεσ και εμπεριςτατωμϋνεσ τεχνικϋσ πληροφορύεσ
με τη μορφό ςχεδύων, πινϊκων, τευχών υπολογιςμών, τεχνικών προδιαγραφών και κϊθε ϊλλο
ςτοιχεύο, ( προϒπολογιςμϐσ εργαςιών , τεϑχη μελετων, ςχϋδια προτϊςεων εφαρμογησ κλπ) ϋςτω
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και μη ρητϊ κατανομαζϐμενο, για την τεκμηρύωςη ϐτι οι υπηρεςύεσ-ςυμβουλών-μελϋτεσ που θα
παραχθοϑν με την υποβοόθηςό του ( παραδοτϋα τησ δημοπρατοϑμενησ υπηρεςύασ Σεχνικοϑ
υμβοϑλου) θα ικανοποιοϑν ϐλουσ τουσ ςχετικϊ ιςχϑοντεσ Κανονιςμοϑσ, Οδηγύεσ, Πρϐτυπα,
λειτουργικϋσ απαιτόςεισ κλπ.
Ο Πϊροχοσ τησ δημοπρατοϑμενησ υπηρεςύασ Σεχνικοϑ υμβοϑλου θα πρϋπει να διαθϋτει
υλικοτεχνικό υποδομό που απαιτεύται για την ϊρτια παροχό τησ υπηρεςύασ ϐπωσ αυτό
περιγρϊφεται ςτα Σεϑχη Δημοπρϊτηςησ, δηλαδό κατϊλληλο λογιςμικϐ (προγρϊμματα, ςτατικόσ
ανϊλυςησ/ υπολογιςμών/ςχεδύαςησ, προγρϊμματα ειδικϊ για ενύςχυςη και αποκατϊςταςη
παλαιών κτιρύων, προγρϊμματα διαςταςιολϐγηςησ ξϑλινων καταςκευών, προγρϊμματα
ενεργειακών υπολογιςμών, προγρϊμματα για Η/Μ εγκαταςτϊςεισ, εξειδικευμϋνα προγρϊμματα
κλπ) καθώσ και τον κατϊλληλο εξοπλιςμϐ γραφεύου (Η/Τ, εκτυπωτϋσ, plotter, μϋςα επικοινωνύασ
κλπ) για την υποςτόριξη και υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ ςτο ϋργο τησ.
Επιπλϋον ςτισ υπηρεςύεσ περιλαμβϊνεται
1. Η διϊθεςη επιςτημονικοϑ προςωπικοϑ που θα ςυνδρϊμει ουςιαςτικϊ τη Δ.Σ.Ε.Π.Ε. ΑχαϏασ
ςτην ϊριςτη υλοπούηςη του ςυνολικοϑ ϋργου τησ Τπηρεςύασ ϐςον αφορϊ ςτην ωρύμανςη και
ςτη δημοπρϊτηςη του ςυγκεκριμϋνου ϋργου, ϐπωσ περιγρϊφηκε ανωτϋρω.
2. Η κατϊρτιςη προγρϊμματοσ και χρονοδιαγρϊμματοσ ωρύμανςησ των επιμϋρουσ μελετών και
λοιπών δρϊςεων, ϐπου θα περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι ενϋργειεσ επικαιροπούηςησ και
ςυμπλόρωςησ τουσ για τισ πϊςησ φϑςεωσ απαιτοϑμενεσ

αδειοδοτόςεισ, εγκρύςεισ,

γνωμοδοτόςεισ.
3. Η ςυνδρομό ςτον προγραμματιςμϐ, ςτον ςυντονιςμϐ και παρακολοϑθηςη τησ εκπϐνηςησ των
επιμϋρουσ, αναγκαύων για την ωρύμανςη του ϋργου, μελετών.
4. H υποβοόθηςη τησ Διεϑθυνςησ Σεχνικών Ϊργων Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Αχαύασ ςτην
εκπϐνηςη,

ςυμπλόρωςη

και

επικαιροπούηςη

των

μελετών

και

των

επιμϋρουσ

προϒπολογιςμών του Ϊργου για την ωρύμανςη του οπούου ανατύθεται η παροϑςα υπηρεςύα.
5. Η ουςιαςτικό ςυνδρομό με την παροχό τησ τεχνογνωςύασ και τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ
που διαθϋτει ο Πϊροχοσ για την ϊρτια εκπϐνηςη των απαιτοϑμενων μελετών.
6. Η κατϊρτιςη ςε ςυνεργαςύα με το προςωπικϐ τα τεϑχη των τεχνικών προδιαγραφών για ϐλα
τα τμόματα (ανϊ μελϋτη) του ϋργου, ϐπωσ ορύζεται ςτο αρ. 54 του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ Α'
147/08-08-2016).
7. Η

επιςόμανςη τυχϐν αςτοχιών αρχικοϑ ςχεδιαςμοϑ και οι ςχετικϋσ ειςηγόςεισ ςτην

Τπηρεςύα για τισ ακολουθητϋεσ ενϋργειεσ.
Για την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ ιςχϑουν οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ςϑνταξησ μελετών του Π.Δ.
696/74 και του Κανονιςμοϑ Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών, Σεχνικών & λοιπών
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επιςτημονικών Τπηρεςιών, τισ οπούεσ πρϋπει να πληροϑν τα παραδοτϋα που θα παραχθοϑν με την
υποβοόθηςη του Σεχνικοϑ υμβοϑλου.
Όλα τα παραδοτϋα πρϋπει να ικανοποιοϑν και να εναρμονύζονται με την κεύμενη νομοθεςύα και
ειδικϐτερα τον ιςχϑοντα Οικοδομικϐ Κανονιςμϐ και τισ λοιπϋσ ιςχϑουςεσ ςχετικϋσ διατϊξεισ.
Όλα τα παραδοτϋα που θα παραχθοϑν με την παροχό τησ δημοπρατοϑμενησ Τπηρεςύασ θα πρϋπει
να ικανοποιοϑν τισ ιςχϑουςεσ προδιαγραφϋσ και Κανονιςμοϑσ, Οδηγύεσ, Πρϐτυπα, να
περιλαμβϊνουν το ςϑνολο των παραδοτϋων που ορύζουν αυτϋσ καθώσ και ρητό και
εμπεριςτατωμϋνη τεκμηρύωςη ϐςον αφορϊ την επύλυςη των λειτουργικών , τεχνικών και
μορφολογικών προβλημϊτων του ϋργου και την εναρμϐνιςη των προτεινϐμενων λϑςεων με την
κεύμενη ςχετικό νομοθεςύα,ϐλα δε αυτϊ θα πρϋπει να αποτυπώνονται με ςαφό τρϐπο ςτο
παραδοτϋο με τύτλο: «Ϊκθεςη Σεκμηρύωςησ» για κϊθε επιμϋρουσ μελϋτη – δρϊςη.
Σονύζεται ιδιαύτερα ϐτι ϐλεσ οι επιμϋρουσ μελϋτεσ που θα παραχθοϑν/ εκπονηθοϑν με την παροχό
τησ υπηρεςύασ Σεχνικοϑ υμβοϑλου θα προςυπογρϊφονται ωσ προσ τη ςϑνταξό τουσ, απϐ τον
ανϊδοχο Σεχνικϐ ϑμβουλο (Πϊροχο) καθώσ και απϐ τον ειδικϐ επιςτόμονα τησ Ομϊδασ Παροχόσ
υπηρεςιών του Σεχνικοϑ υμβοϑλου, που θα εκτελϋςει την παροχό υπηρεςύασ για κϊθε επιμϋρουσ
παραδοτεο .
Ο Παροχοσ Σεχνικόσ ύμβουλοσ θα ςυμβϊλλει ςτην τεχνικό και διοικητικό υποςτόριξη
τησ Δ/νςησ τεχνικών Τπηρεςιών τησ ΠΕ Αχαΐασ, για την εξαςφϊλιςη των εγκρύςεων αυτών,
αλλϊ και ϐποιασ ϊλλησ ϋγκριςησ προκϑψει κατϊ την πορεύα αναζότηςησ τησ χρηματοδϐτηςησ
του ϋργου.
Οι εργαςύεσ θα πραγματοποιηθοϑν ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147Α/0808- 2016) και η ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ θα γύνει με υνοπτικό Διαγωνιςμό με γραπτϋσ
ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και κριτόρια κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό
ϊποψη προςφορϊ βϊςη τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ τιμόσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 117 του
Ν.4412/2016.
Η δαπϊνη ανϋρχεται ςε ςαρϊντα χιλιϊδεσ ευρώ (40.000,00 €) μη ςυμπεριλαμβανομϋνου
του Υ.Π.Α. και η ςυνολικό εκτιμώμενη δαπϊνη ανϋρχεται ςτο ποςϐν των ςε ςαρϊντα εννϋα
χιλιϊδων εξακοςιων ευρώ (49.600,00 €) (40.000,00 + 9.600,00 Υ.Π.Α. 24% =49.600,00 ).
3.1 ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
Η παροχό των τεχνικών υπηρεςιών, θα γύνεται εύτε ςτην ϋδρα του Παρϐχου, εύτε με την παρουςύα
του ςτα γραφεύα τησ Δ.Σ.Ε.Π.Ε. Αχαύασ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ώρεσ και ημϋρεσ τησ Τπηρεςύασ ό επύ τησ
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τοποθεςύασ ϐπου εντοπύζεται η μελϋτη-παροχό υπηρεςύασ για την οπούα παρϋχει υποβοόθηςη. Η
εργαςύα του Σεχνικοϑ υμβοϑλου θα περιγρϊφεται επακριβώσ με μορφό ‘’εντολόσ’’, κατϐπιν
υποβολόσ ςχετικόσ πρϐταςησ του Παρϐχου, που θα δύδεται απϐ την Τπηρεςύα ςτον Πϊροχο, με
κοινοπούηςη ςτον εκπρϐςωπο που θα οριςτεύ με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ϐπου θα
περιγρϊφεται με ακρύβεια κϊθε ςτοιχεύο για την εκπλόρωςη τησ παροχόσ υπηρεςύασ, ϐπωσ το
αντικεύμενο απαςχϐληςόσ του, ο χρϐνοσ απαςχϐληςόσ του καθώσ και το εύδοσ και η μορφό των
παραδοτϋων (ϋντυπα ό/και ψηφιακϊ) και οπωςδόποτε:
α) ο τύτλοσ, η πλόρησ περιγραφό του αντικειμϋνου, ο τρϐποσ υποβολόσ του (Παραδοτϋα) , τα
απαιτοϑμενα (ψηφιακϊ ό ϋντυπα) αντύγραφα
β) το χρονοδιϊγραμμα υποβολόσ του/των Παραδοτϋου/ων, ςυναρτόςει του χρϐνου και του
προςωπικοϑ απαςχϐληςησ.
γ) ο τρϐποσ πληρωμόσ
δ) τα ςτοιχεύα τα οπούα ενδεχομϋνωσ διατύθενται (απϐ την Τπηρεςύα ό ϊλλον φορϋα) ςτον Πϊροχο
για την υλοπούηςη του ϋργου του καθώσ και ο μηχανιςμϐσ ςυνεργαςύασ με την υπηρεςύα.
Ο Πϊροχοσ υπηρεςιών θα υποβϊλλει μια και τελικό ϋκθεςη πεπραγμϋνων με την ολοκλόρωςη των
εργαςιών του ςμφωνμα με το χρονοδιαγραμμα αυτησ .
3.2 ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ - ΛΗΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παροχό των τεχνικών υπηρεςιών του Παρϐχου, θα γύνεται ςτα γραφεύα τησ Δ.Σ.Ε.Π.Ε. Αχαύασ ,
ςτην ϋδρα του καθώσ και ςε ϊλλουσ εμπλεκϐμενουσ Υορεύσ ό Τπηρεςύεσ καθώσ και ϐπου χρειαςτεύ
να μεταβεύ προκειμϋνου να τελϋςει το αντικεύμενο που θα του ανατεθεύ. Ο ανϊδοχοσ Πϊροχοσ
υποχρεοϑται, ϑςτερα απϐ ϋγκαιρη πρϐςκληςη των Τπηρεςιών του Εργοδϐτη, να ςυμμετϋχει ςε
ςυςκϋψεισ, να παρϋχει γραπτϋσ ό προφορικϋσ πληροφορύεσ ό ςυμβουλϋσ , να ςυμμετϋχει ςε
επιςκϋψεισ ςτην περιοχό ϐπου αναφϋρεται η παροχό τησ υπηρεςύασ του και γενικϊ να παρϋχει κϊθε
ςχετικό υποςτόριξη που κρύνει η Τπηρεςύα ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων τησ. Η Τπηρεςύα ϋχει το
δικαύωμα να αποδεχθεύ ό να απορρύψει μϋροσ ό το ςϑνολο απϐ τισ προτϊςεισ του Παρϐχου ό να
ζητόςει απ’ αυτϐν νϋεσ προτϊςεισ ό παρατηρόςεισ με βϊςη τισ απαιτόςεισ που θα καθορύςει η
Τπηρεςύα και χωρισ απϐ αυτϐ ο ανϊδοχοσ να δικαιοϑται ιδιαύτερη αποζημύωςη.
Όλα τα λειτουργικϊ ϋξοδα, ϊμεςα και ϋμμεςα, γενικϊ και ειδικϊ,

π.χ. εξοπλιςμϐσ γραφεύων,

τηλϋφωνα, μετακινόςεισ, οχόματα, καϑςιμα κλπ. βαρϑνουν αποκλειςτικϊ τον Πϊροχο και τα ϋξοδα
αυτϊ νοοϑνται ανηγμϋνα ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του. Η παροχό των υπηρεςιών του υμβοϑλου
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θα αρχύςει μετϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ (που θα αποτελεύ και το πρωτϐκολλο
εγκατϊςταςησ) και θα διαρκϋςει ςυνολικϊ 180 ημερεσ και για τα δυο υποεργα .
Με την ολοκλόρωςη των εργαςιών τησ παροχόσ των υπηρεςιών τησ ςϑμβαςησ, ο Πϊροχοσ
καταθϋτει την Σελικό ϋκθεςη Πεπραγμϋνων με τα παραδοτϋα τησ ςϑμβαςησ και ζητϊει Βεβαύωςη
Περαύωςησ Εργαςιών. Η Διευθϑνουςα Τπηρεςύα ςυντϊςςει, δια του επιβλϋποντοσ, Ϊκθεςη
Περαύωςησ Εργαςιών ςτην οπούα επιβεβαιώνει την εκτϋλεςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων και
τησ κατϊθεςησ τησ Ϊκθεςησ Πεπραγμϋνων, υποβϊλλει ςχϋδιο ϋκδοςησ Βεβαύωςησ Περαύωςησ
Εργαςιών και ειςηγεύται την επιςτροφό των εγγυητικών επιςτολών καλόσ εκτϋλεςησ. Η Βεβαύωςη
Περαύωςησ Εργαςιών εκδύδεται απϐ τον Προώςτϊμενο τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ εντϐσ δϋκα
(10) ημερών απϐ την κατϊθεςη του ςχεδύου και κοινοποιεύται ςτον ανϊδοχο για την υποβολό του
Λογαριαςμοϑ.
Εν ςυνεχεύα, η λόξη τησ παροχόσ των Τπηρεςιών καθώσ και η οριςτικό παραλαβό του αντικειμϋνου
τησ ςϑμβαςησ, πιςτοποιεύται με υπογραφό Κοινόσ Δόλωςησ μεταξϑ του Εργοδϐτη και του Παρϐχου
ϐτι ϋληξαν και τακτοποιόθηκαν οι ευθϑνεσ του Παρϐχου ϋναντι του Δημοςύου.
Με την ύδια Κοινό Δόλωςη, ορύζεται και η επιςτροφό των εγγυητικών επιςτολών καλόσ εκτϋλεςησ.
Η ςχετικό δόλωςη θα πρϋπει να υπογραφεύ μϋςα ςε δυο (2) μόνεσ απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ
ςϑμβαςησ που αναγρϊφεται ςτη Βεβαύωςη Περαύωςησ Εργαςιών τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ.
ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΠΑΡΟΦΟΤ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
Ο Πϊροχοσ των τεχνικών υπηρεςιών θα πρϋπει να διαθϋτει κατϊλληλο ςε ικανϐτητα και εμπειρύα
καθώσ και επαρκϋσ αριθμητικϊ επιςτημονικϐ, τεχνικϐ και διοικητικϐ προςωπικϐ και την αναγκαύα
οργϊνωςη των γραφεύων του, για την επιτυχό εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεών του. Ο
Πϊροχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει το απαιτοϑμενο επιςτημονικϐ προςωπικϐ, που θα εύναι ανώτατησ
εκπαύδευςησ, ιςϐτιμησ προσ τα Ελληνικϊ Πολυτεχνεύα ό Ελληνικϊ Πανεπιςτόμια, για την ϊριςτη
εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεών του. Σο προςωπικϐ του Παρϐχου, μπορεύ να
κατανεμηθεύ ωσ προσ το επύπεδο μϐρφωςησ και εμπειρύασ ςε ςυναφεύσ υπηρεςύεσ, ςε:
-Κατηγορύα ΑΣ2: Με ανώτατεσ ςπουδϋσ (ΑΕΙ) και εμπειρύα απϐ 10 ϋωσ 20 ϋτη
- Κατηγορύα ΑΣ3: Με ανώτατεσ ςπουδϋσ (ΑΕΙ) και εμπειρύα απϐ 10 ϋωσ 20 ϋτη
Με τη ϑμβαςό του, ο Πϊροχοσ θα αναλϊβει την υποχρϋωςη να διαθϋςει, για την υλοπούηςη του
ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου του, ϋνα ςυγκεκριμϋνο αριθμϐ ςτελεχών του, ςϑμφωνα με ςυγκεκριμϋνο
χρονοδιϊγραμμα ϋναρξησ και διϊρκειασ παροχόσ των υπηρεςιών του.
Ο Πϊροχοσ, μετϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και παρϊλληλα με την κατϊθεςη του
χρονοδιαγρϊμματοσ, θα καταθϋςει οργανϐγραμμα ςυνοδευϐμενο απϐ υπεϑθυνη δόλωςη για το
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προςωπικϐ το οπούο θα απαςχοληθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ παραλλόλωσ με την κατϊθεςη
βιογραφικών ςημειωμϊτων. Για οποιαδόποτε αλλαγό/ςυμπλόρωςη του προςωπικοϑ αυτοϑ, η
Τπηρεςύα θα πρϋπει να ενημερώνεται εγκαύρωσ με την ωσ ϊνω διαδικαςύα κατϊθεςησ βιογραφικοϑ
ςημειώματοσ και οπωςδόποτε πριν την ϋναρξη απαςχϐληςησ του νϋου προςωπικοϑ.
Κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, η Τπηρεςύα μπορεύ να ζητόςει αλλαγϋσ ςτην
προβλεφθεύςα κατανομό του προςωπικοϑ και ο Πϊροχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυμμορφωθεύ
χωρύσ καμύα πρϐςθετη απαύτηςη, προκειμϋνου να υλοποιηθοϑν απρϐςκοπτα οι περιγραφϐμενεσ
αρμοδιϐτητϋσ του.
Ο Πϊροχοσ θα αμεύβεται με βϊςη τον χρϐνο απαςχϐληςησ του απαςχολοϑμενου προςωπικοϑ του ςϑμφωνα με την ΔΝγ/32129/ΥΝ466/16-05-2017 Απϐφαςη Τπ. Τποδομών (ΥΕΚ 2519 Β’ )
«Ϊγκριςη Κανονιςμοϑ Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεςιών (ΚΠΑΜΤ)» κατϊ τη
διαδικαςύα τησ παρ.8δ ϊρθρου 53του ν.4412/2016 - ςε μηνιαύεσ πιςτοποιόςεισ και ςϑμφωνα με τισ
τιμϋσ ανθρωποημερών τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του.
Αν κατϊ την κρύςη του υμβοϑλου απαιτηθεύ πρϐςθετο προςωπικϐ (πϋραν του ελϊχιςτου
περιγραφϐμενου) ό/και υλικϊ και μϋςα για την ομαλό και ϊρτια παροχό των υπηρεςιών του, αυτϐσ
εύναι υποχρεωμϋνοσ να τα εξαςφαλύςει χωρύσ επιπλϋον αποζημύωςη, καθϐτι η δαπϊνη αυτό νοεύται
ϐτι εύναι ανηγμϋνη ςτην οικονομικό του προςφορϊ.
Επύςησ, πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη ϐτι για την κϊθε θϋςη αμεύβονται τα ελϊχιςτα απαιτοϑμενα
προςϐντα, αςχϋτωσ με τα προςϐντα του ατϐμου που θα εργαςτεύ ςτη θϋςη αυτό.
Σα ςτελϋχη του Παρϐχου θα υποςτηρύζουν την Τπηρεςύα για ϐλο το διϊςτημα που απαιτεύται,
ςϑμφωνα με το χρονοδιϊγραμμα που θα εγκριθεύ μετϊ την υπογραφό τησ ϑμβαςησ.
Η εξϋλιξη

ςτο χρϐνο απαςχϐληςησ των ςτελεχών του υμβοϑλου θα παρακολουθεύται

λεπτομερώσ με ημερολϐγια απαςχϐληςησ προςωπικοϑ, τα οπούα θα προμηθευτεύ

και θα

διαθϋςει ςτην Τπηρεςύα ο Πϊροχοσ ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ που θα του δοθοϑν απϐ την
Τπηρεςύα. Η απαςχϐληςη των ςτελεχών του Παρϐχου θα αποτελεύ τη βϊςη για την πληρωμό
του, η οπούα θα γύνεται ςϑμφωνα με το Σεϑχοσ Προεκτιμώμενων Αμοιβών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ
τον παρακϊτω Πύνακα 1 απεικονύζονται οι εκτιμόςεισ τησ Τπηρεςύασ ςχετικϊ με το πρϐγραμμα
παροχόσ υπηρεςιών, καθώσ και ο εκτιμώμενοσ μϋγιςτοσ χρϐνοσ απαςχϐληςησ του τεχνικοϑ
ςυμβοϑλου ςε ανθρωποημϋρεσ, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο ϊρθρο ΓΕΝ.4 τησ απϐφαςησ
ΔΝγ/32129/ΥΝ466/20.07.2017/Τπ.ΤΜΕ

«Ϊγκριςη Κανονιςμοϑ
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μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατϊ τη διαδικαςύα
τησ παρ. 8δ του ϊρθρου 53 του ν. 4412/2016.

ΣΜΗΜΑ
1.Τπηρεςύα
(κατηγορύα
08) για την

2. Τπηρεςύα
(κατηγορύα
09) για την

Αντικεύμενο Παροχόσ

Προώπολογιζόμενη δαπϊνη

Τπηρεςιών υμβούλου

(ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ)

Γεωμετρικό
αποτϑπωςη
&
διερεϑνηςη-εκτιμηςη μηχανικών
χαρακτηριςτικών
φϋροντοσ
οργανιςμοϑ
των
αθλητικών
εγκαταςτϊςεων
κολυμβητηρύου
περιοχόσ Αγυιϊσ κλπ
τεχνικό υποςτόριξη για την
εκτύμηςη των υπαρχϐντων η/μ –
υδραυλικών εγκαταςτϊςεων και
εκτύμηςη
τησ
ενεργειακόσ
αναβϊθμιςησ
των
αθλητικών
εγκαταςτϊςεων
κολυμβητηρύου
περιοχόσ αγυιϊσ κλπ
ΤΝΟΛΟ:

24.800 €

24.800 €

49.600

Ορύζεται ςυμβατικϊ ϐτι ςτισ παραπϊνω ανθρωποημϋρεσ περιλαμβϊνονται επύςησ ανηγμϋνα, και
χωρύσ απϐ αυτϐ να δικαιοϑται ο Πϊροχοσ οποιαδόποτε πρϐςθετη αποζημύωςη, τα χρονικϊ
διαςτόματα που θα απαιτηθοϑν για την υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ ςτη ςϑνταξη:
1) Πλόρωσ και ολοκληρωμϋνων φϊκελων και ςχεδύων ςτατικών και ςυμπληρωματικών
αρχιτεκτονικών για την ομϊδα α και η/μ ςτην ομϊδα β.
την ομϊδα α θα προςκομύςουν για τισ ΑΘ ΕΓΚ Αγυιϊσ πλόρη φϊκελο με τη μελϋτη ςχεδιαςμοϑ
ϐλου του χώρου μελϋτησ με τισ κτιριακϋσ υποδομϋσ αλλϊ και τον περιβϊλλοντα χώρο, τον
απαιτοϑμενο ςχεδιαςμϐ διαμϐρφωςησ περιβϊλλοντοσ χώρου και ϋργων – πλόρη ςτατικό
ϋκθεςη παρεμβϊςεων με τα ςχετικϊ ςχϋδια για την υλοπούηςη του τεχνικοϑ ϋργου του οπούου οι
μελϋτεσ θα ωριμϊςουν προσ δημοπρϊτηςη με την παροχό τησ παροϑςασ υπηρεςύασ υμβοϑλου.
Για τισ εγκαταςτϊςεισ του Βοηθητικοϑ Γηπϋδου Σοφαλοσ πλόρη φϊκελο ςτατικοϑ ϋλεγχου για
την υλοπούηςη του τεχνικοϑ ϋργου
2) την ομϊδα β για την υλοπούηςη του τεχνικοϑ ϋργου α) για τισ εγκαταςτϊςεισ του Κυρύωσ
γηπϋδου Σοφαλοσ πλόρη φϊκελο η/μ ( πυροπροςταςύασ ) ϋλεγχου , β) θα προςκομύςουν για τισ
ΑΘ ΕΓΚ Αγυιϊσ πλόρησ φϊκελοσ με τισ μελϋτεσ των η/μ ϐλου του χώρου μελϋτησ (κτιριακϋσ
υποδομϋσ αλλϊ και τον περιβϊλλοντα χώρο,)– πλόρη ϋκθεςη παρεμβϊςεων με τα ςχετικϊ ςχϋδια
χωροθετηςησ του εξοπλιςμοϑ και των Η-Μ εγκαταςτϊςεων (lay-outs) και οδεϑςεων των
ςυναφών δικτϑων για την υλοπούηςη του τεχνικοϑ ϋργου του οπούου οι μελϋτεσ θα ωριμϊςουν
προσ δημοπρϊτηςη με την παροχό τησ παροϑςασ υπηρεςύασ υμβοϑλου.
3) Όλων των φακϋλων υποβολόσ για πϊςησ φϑςεωσ εγκρύςεισ/ γνωμοδοτόςεισ/ αδειοδοτόςεισ απϐ
τισ αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ ( Πυροςβεςτικό Τπηρεςύα,κλπ)
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ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η παροχό τησ υπηρεςύασ εκτιμϊται ϐτι θα διαρκϋςει ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εκατϐν ογδϐντα
ημερών (180) απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. υγκεκριμϋνα ο εκτιμώμενοσ χρϐνοσ για την
παροχό των Τπηρεςιών κατανϋμεται διαδοχικϊ ςτισ παρακϊτω αποκλειςτικϋσ προθεςμύεσ:
1.

Κατϊθεςη ςχεδύου ενεργειών ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ

2.

υντονιςμϐσ και επύλυςη προβλημϊτων των επύ μϋρουσ μελετών και ολοκλόρωςη τησ οριςτικόσ
μελϋτησ, παρακολοϑθηςη - ολοκλόρωςη και ϋλεγχοσ των οικονομικών ςτοιχεύων και τευχών
τησ μελϋτησ μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα δυο μηνών απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ για
την ομϊδα Α ϐταν ο παροχοσ υποβϊλει και για τισ δυο ομϊδεσ , και τριών μηνών απϐ την
ςϑμβαςη ϐταν υποβϊλλει αποκλειςτικϊ για την ομαδα Α

3.

υντονιςμϐσ και επύλυςη προβλημϊτων των επύ μϋρουσ μελετών και ολοκλόρωςη τησ οριςτικόσ
μελϋτησ, παρακολοϑθηςη - ολοκλόρωςη και ϋλεγχοσ των οικονομικών ςτοιχεύων και τευχών
τησ μελϋτησ μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα δυο μηνών απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και
ολοκλόρωςησ τησ ομαδασ Α, για την ομϊδα Β ϐταν ο πϊροχοσ υποβϊλει και για τισ δυο ομϊδεσ ,
και τριών μηνών απϐ την ςϑμβαςη ϐταν υποβϊλλει αποκλειςτικϊ για την ομϊδα Β

4.

Οι πϊροχοι θα εύναι πϊντα ςε επικοινωνύα και ςυνεργαςύα ςτην περύπτωςη που υποβληθοϑν
τμηματικϋσ προφορϋσ ξεχωριςτϋσ καθώσ οι υπηρεςύεσ για τισ ΑΘ.ΕΓΚ. Αγυιϊσ και ςτισ δυο
ομϊδεσ εύναι αλληλϋνδετεσ.,

5.

Διοικητικό υποςτόριξη των Σεχν.Τπηρεςιών για την προώθηςη των μελετων ανα ομαδα /η
ςυνολικα ςε ςυνδυαςμϐ με την ςυμπλόρωςη των προβλεπϐμενων ςτοιχεύων και εκθϋςεων για
την ϋκδοςη των απαιτοϑμενων εγκρύςεων ϊλλων υπηρεςιών, ςε ςϑνολο δυο μηνών απϐ την
ολοκλόρωςη του φυςικοϑ αντικειμϋνου των ομαδων Α ΚΑΙ β και .

6.

ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ

Για την παροχό τησ υπηρεςύασ, η αμοιβό υπολογύςθηκε με βϊςη την ημερόςια απαςχϐληςη ενϐσ
ειδικοϑ τεχνικοϑ επιςτόμονα με εμπειρύα 10 ϋωσ 20 ετών, (ςε μια απϐ τισ κατηγορύεσ μελετών
ςτατικών

και

ηλεκτρομηχανολογικών),

ςϑμφωνα

με

το

ϊρθρο

ΓΕΝ.4

τησ

Απϐφαςησ

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/05, ανεξϊρτητα απϐ τον αριθμϐ των επιςτημϐνων που θα περιλαμβϊνονται ςτην
ομϊδα μελϋτησ που υποχρεοϑται ο οικονομικϐσ πϊροχοσ να οργανώςει για τισ ανϊγκεσ του ϋργου
που θα του ανατεθεύ.

Σεχνικόσ επιςτόμονασ
Ημερόςια αποζημύωςη ειδικοϑ επιςτόμονα εμπειρύασ ϊνω των 10 ετών= 552,15 €/ημϋρα
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Υπηρεςια (κατηγορια 08) για την
Γεωμετρική αποτύπωςη & διερεύνηςη-εκτιμηςη μηχανικών χαρακτηριςτικών φέροντοσ οργανιςμού
των αθλητικών εγκαταςτάςεων κολυμβητηρίου περιοχήσ Αγυιάσ κλπ
Απαιτοϑμενοσ χρϐνοσ απαςχϐληςησ ςε διϊρκεια 36,00
36 ημϋρεσ
υνολικό αποζημύωςη ειδικοϑ επιςτόμονα εμπειρύασ ϊνω των 10 ετών : 19.877,40
552,15€/ημϋρα x 36 ημϋρεσ
τρογγυλοπούηςη

122,60

ύνολο (χωρύσ ΥΠΑ)

20.000,00

Υπηρεςία (κατηγορια 09) για την
Σεχνικό υποςτόριξη για την εκτύμηςη των υπαρχϐντων η/μ – υδραυλικών εγκαταςτϊςεων και
εκτύμηςη τησ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ των αθλητικών εγκαταςτϊςεων κολυμβητηρύου περιοχόσ
αγυιϊσ κλπ»
Απαιτοϑμενοσ χρϐνοσ απαςχϐληςησ ςε διϊρκεια 36,00

36 ημϋρεσ

υνολικό αποζημύωςη ειδικοϑ επιςτόμονα εμπειρύασ ϊνω των 10 ετών:

19.877,40 €

552,15€/ημϋρα x 36 ημϋρεσ
τρογγυλοπούηςη

122.60

υνολο (χωρισ ΥΠΑ)

20.000,00

υνολικό αποζημύωςη ειδικού επιςτόμονα (ΟΜΑΔΑ 1+ΟΜΑΔΑ 2)

40.000,00 €

ΥΠΑ 24%

9.600,00 €

ΤΝΟΛΟ

49.600,00 €

Ο υπολογιςμϐσ αυτϐσ τησ αμοιβόσ χρηςιμεϑει για την προεκτύμηςη τησ ςυνολικόσ αμοιβόσ τησ
ςϑμβαςησ, η οπούα ϐμωσ θεωρεύται ϐτι αμεύβεται κατ’ αποκοπό με το ποςϐ που προϋκυψε απϐ τον
παραπϊνω υπολογιςμϐ. Ο Παροχοσ θα μπορει να υποβαλει προςφορα ανα ομαδα υπηρεςιασ ό και
για το ςϑνολο των υπηρεςιών.
Εφϐςον προκϑψουν διαφορϋσ, ςτισ απαιτοϑμενεσ ανθρωποημϋρεσ, η ςυμβατικό αμοιβό δεν
τροποποιεύται, δεδομϋνου ϐτι η προςφορϊ του αναδϐχου περιλαμβϊνει την κατ΄αποκοπό αμοιβό του
για το ςϑνολο τησ παροχόσ τησ υπηρεςύασ, και ςυνεπώσ δεν εφαρμϐζεται το ϊρθρο 186 του ν.
4412/2016.

4. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
Η ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ πιςτώςεισ Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμϐ με κωδικο
2020Ε01600007
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Με την υπ’ αριθμ. 1177/2020, απϐφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ εγκρύθηκε η ϋγκριςη αποδοχόσ
χρηματοδϐτηςησ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑ.ΘΕΗ
Η ανϊθεςη τησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ Σεχνικών και λοιπών Επιςτημονικών Τπηρεςιών με τύτλο
«Παροχό υπηρεςιών ΣΑ υποςτόριξησ τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ ςτην οργϊνωςη, διαχεύριςη και
βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ βελτύωςησ –αναβϊθμιςησ αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην
Π.Ε. ΑχαϏασ» θα γύνει με υνοπτικό Διαγωνιςμό με γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και κριτόριο
κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςη τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ
ποιϐτητασ τιμόσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 117 του Ν.4412/2016, δεδομϋνου ϐτι η εκτιμώμενη αξύα
τησ ςϑμβαςησ εύναι κατώτερη των 60.000,00 € μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α.
Κριτόριο ανϊθεςησ ορύζεται η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ που
προςδιορύζεται με βϋλτιςτη ςχϋςη ποιϐτητασ – τιμόσ του ϊρθρου 86 του Ν.4412/2016.. Η ςϑνταξη και
υποβολό των τεχνικών προςφορών θα γύνει με τη διαδικαςύα που περιγρϊφεται ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2
του Ν. 4412/2016.

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 49.600,00 € ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ :
(επωνυμία και διεύθυνςη, αριθμόσ τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του διαγωνιζόμενου)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Για την παροχό υπηρεςιών υποςτόριξησ τησ ΔΣΕΠΕ ΑχαϏασ ςτην οργϊνωςη, διαχεύριςη και
βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ βελτύωςησ –αναβϊθμιςησ αθλητικών εγκαταςτϊςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε.
ΑχαϏασ

ΣΜΗΜΑ
1 Τπηρεςύα
(κατηγορύα
08) για την

2 Τπηρεςύα
(κατηγορύα
09) για την

Αντικεύμενο Παροχόσ

Προώπολογιζόμενη δαπϊνη

Τπηρεςιών υμβούλου

(ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ)

Γεωμετρικό
αποτϑπωςη
&
διερεϑνηςη-εκτιμηςη μηχανικών
χαρακτηριςτικών
φϋροντοσ
οργανιςμοϑ
των
αθλητικών
εγκαταςτϊςεων
κολυμβητηρύου
περιοχόσ Αγυιϊσ κλπ
Τπηρεςύα (κατηγορύα 09) για την
τεχνικό υποςτόριξη για την
εκτύμηςη των υπαρχϐντων η/μ –
υδραυλικών εγκαταςτϊςεων και
εκτύμηςη
τησ
ενεργειακόσ
αναβϊθμιςησ
των
αθλητικών
εγκαταςτϊςεων
κολυμβητηρύου
περιοχόσ αγυιϊσ κλπ
ΤΝΟΛΟ:

Για τον προςφϋροντα
φραγύδα / Τπογραφό
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροςώπου
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονομαςύα Σρϊπεζασ……………………………….
Κατϊςτημα………………………………………..
Διεϑθυνςη: (οδϐσ, αριθμϐσ, Σ.Κ, τηλ-fax)
Ημερομηνύα ϋκδοςησ……………
ΕΤΡΨ……………………………
Προσ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΦΑΪΑ
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡΙΘΜ…….....ΕΤΡΨ….………
Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ϐτι εγγυώμεθα δια τησ παροϑςησ εγγυητικόσ επιςτολόσ
ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, παραιτοϑμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ
μϋχρι

του

ποςοϑ

των

ΕΤΡΨ……………………………………………………(και

ολογρϊφωσ)…………………………….ςτο οπούο και μϐνο περιορύζεται η υποχρϋωςό μασ υπϋρ τησ
εταιρεύασ ………………………διεϑθυνςη……..……………………………………. για την καλό εκτϋλεςη απϐ
αυτόν των ϐρων τησ

με αριθμϐ ………….. ςϑμβαςησ, που υπϋγραψε μαζύ ςασ για την

…………………………….. ………………………………(αριθμ. διακόρυξησ………….)

προσ κϊλυψη των

αναγκών του ……………………………………….. και το οπούο ποςϐ καλϑπτει το 5% τησ ςυμβατικόσ
αξύασ προ Υ.Π.Α εκ ……………..ΕΤΡΨ αυτόσ.
Σο παραπϊνω ποςϐ τηροϑμε ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ με μϐνη τη δόλωςό ςασ ολικϊ
ό μερικϊ χωρύσ καμύα απϐ μϋροσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό
μη τησ απαύτηςησ μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε
ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου.
Η παροϑςα εγγϑηςό μασ αφορϊ μϐνο την παραπϊνω αιτύα και ιςχϑει μϋχρι την επιςτροφό τησ ς΄
εμϊσ, οπϐτε γύνεται αυτοδύκαια ϊκυρη και δεν ϋχει απϋναντύ μασ καμύα ιςχϑ.
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Βεβαιεύται υπεϑθυνα ϐτι το ποςϐ των εγγυητικών μασ επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημϐςιο
και ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςϐ τησ παροϑςησ, δεν υπερβαύνει το ϐριο των εγγυόςεων
που ϋχει καθοριςθεύ απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ.

Σο ϐριο των ςελύδων καθορύζεται κατϊ την εκτύμηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αναλϐγωσ των
απαιτόςεων τησ μελϋτησ που πρϐκειται να εκπονηθεύ.
i

ii

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτή προςτέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.

67

ΑΔΑ: Ψ4ΘΒ7Λ6-02Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΦΑΪΑ
Ταχ. Δ/νςη
Τ.Κ.
Πληροφορίεσ
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: Πανεπιςτημίου 254 κτίριο Β’
: 26 443
: Γεωργοπούλου Χριςτίνα
: 2613 613 378
: 2613 613 373
: ch.georgopoulou@achaia.pde.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Η Περιφέρεια Δυτικήσ Ελλάδασ, μετά από την αριθμ. …….(ΑΔΑ: ……………) απόφαςη τησ Οικονομικήσ
Επιτροπήσ
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ:
ςυνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό για την ανϊδειξη αναδόχου για την παροχό υπηρεςιών ΤΣ
υποςτήριξησ τησ ΔΤΕΠΕ Αχαΐασ ςτην οργάνωςη, διαχείριςη και βελτιςτοποίηςη του ςχεδιαςμού
βελτίωςησ –αναβάθμιςησ αθλητικών εγκαταςτάςεων ΠΕΑΚ ςτην Π.Ε. Αχαΐασ ςυνολικόσ δαπϊνησ ϋωσ
του ποςού των 49.600,00 ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. και με κριτόριο κατακύρωςησ την
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ-τιμόσ.
Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τισ πιςτώςεισ του Υπουργείου Πολιτιςμού και Αθλητιςμού με κωδικό εργου
2020Ε01600007.
Κάθε προςφορά θα ςυνταχθεί ςτην Ελληνική γλώςςα και θα ςυνοδεύεται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό όπωσ αυτά αναφέρονται ςτην ςχετική διακήρυξη.
Οι προςφορέσ των ενδιαφερομένων πρέπει, να υποβάλλονται από τουσ ίδιουσ ή από νόμιμα
εξουςιοδοτημένα πρόςωπα Περιφέρεια Δυτικήσ Ελλάδασ- Δ/νςη Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐασ
(Πανεπιςτημίου 254 ,Β΄ Κτήριο, Πάτρα), για θέματα που αφορούν αποκλειςτικά τη διενέργεια του
διαγωνιςμού από την δημοςίευςη τησ παρούςασ και μϋχρι και την ………………., ημϋρα ……………και
ώρα 14:00.
Κάθε προςφορά θα ςυνταχθεί ςτην Ελληνική γλώςςα και

θα ςυνοδεύεται από τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό. Το χρονικό διάςτημα δέςμευςησ τησ προςφοράσ είναι
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180 ημέρεσ από την διενέργεια τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ. Δεν γίνονται δεκτέσ εναλλακτικέσ
προςφορέσ
Η αποςφράγιςη των προςφορών θα γίνει από την από την αρμόδια επιτροπή διενέργειασ διαγωνιςμού
τησ Περιφέρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ την ……………….ημϋρα …………………..και ώρα 10:00 π.μ. ςτην Δ/νςη
Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐασ (Πανεπιςτημίου 254 ,Β΄ Κτήριο, Πάτρα),
Πληροφορίεσ για τον διαγωνιςμό παρέχονται κατά τισ εργάςιμεσ ημέρεσ και ώρεσ, από 8.00 π.μ. έωσ
14.30 μ.μ. από την Δ/νςη Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐασ (2613 613378 Χρ. Γεωγροπουλου)
Το πλήρεσ κείμενο τησ διακήρυξησ είναι αναρτημένο ςτην ιςτοςελίδα τησ Περιφέρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
www.pde.gov.gr. ςτην διαδρομή Ενημέρωςη → Προκηρύξεισ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Γουναρόπουλο Παναγιϊτθ – Προϊςτάμενο του
Σμιματοσ Δομϊν Περιβάλλοντοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.

Ακολοφκωσ, ο Αντιπρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, κ. Φίλια Ανδρζα, κα Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα, κ. Κατςουγκράκθ
Νικόλαο και κ. Μωραΐτθ Νικόλαο και τουσ ηιτθςε να εκφωνιςουν 12 αρικμοφσ από κατάςταςθ με
τουσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ
ςτα εν λόγω ςυλλογικά όργανα, τθσ οποίασ δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία ονομάτων και αρικμϊν,
προκειμζνου να προκφψουν τα τρία τακτικά μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και τα τρία τακτικά
μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων του εν λόγω διαγωνιςμοφ με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μέλη
1.

Γεωργοποφλου Χριςτίνα, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ

2.

Καρζλα Αναςταςία, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Μπουχάγιερ Βικεντία, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1.

Καλογερόπουλοσ Ιωάννθσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ

2.

Σριανταφυλλοποφλου Χριςτίνα, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Οικονομόπουλοσ Γεϊργιοσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων του εν λόγω διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μέλη
1.

Φλωράτοσ Παναγιϊτθσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ

2.

Σαςιοποφλου Φωτεινι, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Ροδόπουλοσ Μιχαιλ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1.

Χαραλαμποποφλου Ιωάννα, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ

2.

Κϊτςιασ Βαςίλειοσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Μπουγάσ Βαςίλειοσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΑΔΑ: Ψ4ΘΒ7Λ6-02Ψ
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Αντιπρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 50726/1220/25-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Π.Ε. Αχαΐασ
τθσ Π.Δ.Ε..

ΑΔΑ: Ψ4ΘΒ7Λ6-02Ψ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει ωσ τρόπο δθμοπράτθςθσ και τρόπο ανάκεςθσ για τθν «Παροχι υπθρεςιϊν για τθν
υποςτιριξθ τθσ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Αχαΐασ ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και βελτιςτοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ
βελτίωςθσ – αναβάκμιςθσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ΠΕΑΚ ςτθν Π.Ε. Αχαΐασ», ςυνολικισ δαπάνθσ
ζωσ του ποςοφ των 49.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: πιςτϊςεισ
Τπουργείου Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ, κωδικόσ πράξθσ: 2020Ε01600007, το ςυνοπτικό διαγωνιςμό
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.

Β) Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για
τθν «Παροχι υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Αχαΐασ ςτθν οργάνωςθ, διαχείριςθ και
βελτιςτοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ βελτίωςθσ – αναβάκμιςθσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ΠΕΑΚ ςτθν
Π.Ε. Αχαΐασ», για τθν οποία θ αρμόδια Δ/νςθ κα κακορίςει τισ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ του
διαγωνςιμοφ.

Γ) Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενθ τεφχθ, ιτοι: 1) τθ διακιρυξθ και 2) τθν περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ, όπωσ
αναλυτικά περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.
Δ) υγκροτεί τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ κακϊσ και τθν Επιτροπι Ενςτάςεων,
κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα, ςφμφωνα με το
άρκρο 26 του ν.4024/2011, ωσ εξισ:
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
Σακτικά μζλθ
1.

Γεωργοποφλου Χριςτίνα, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ

2.

Καρζλα Αναςταςία, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Μπουχάγιερ Βικεντία, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπλθρωματικά μζλθ
1.

Καλογερόπουλοσ Ιωάννθσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ

2.

Σριανταφυλλοποφλου Χριςτίνα, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Οικονομόπουλοσ Γεϊργιοσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Επιτροπι Ενςτάςεων

ΑΔΑ: Ψ4ΘΒ7Λ6-02Ψ
Σακτικά μζλθ
1.

Φλωράτοσ Παναγιϊτθσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ

2.

Σαςιοποφλου Φωτεινι, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Ροδόπουλοσ Μιχαιλ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπλθρωματικά μζλθ
1.

Χαραλαμποποφλου Ιωάννα, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ

2.

Κϊτςιασ Βαςίλειοσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Μπουγάσ Βαςίλειοσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Ε) Εξουςιοδοτεί τον κ. Αντιπεριφερειάρχθ Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε. για τθν υπογραφι τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ λόγω φψουσ Προχπολογιςμοφ.

Η ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Τπουργείο Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ για τθν
υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου με κωδικόσ πράξθσ-ενάρικμοσ
2020Ε01600007.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

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

