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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 08 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 148568/927

Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 664/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 148559/3642/02-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 664/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν
«προμικεια και εγκατάςταςθ αντλίασ κερμότθτασ για τισ ανάγκεσ κλιματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν
και Επικοινωνιϊν τθσ Π.Ε. Ηλείασ», προχπολογιςμόσ: 37.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.. Β)
Συγκρότθςθ τριμελϊν επιτροπϊν: 1) αποςφράγιςθσ - αξιολόγθςθσ προςφορϊν και 2) ενςτάςεων», για
δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΩΦΣΑ7Λ6-Ν8Ψ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 31/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 7θ Ιουνίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 150674/946/03-06-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

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

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

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 664/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 14ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν «προμικεια και εγκατάςταςθ αντλίασ
κερμότθτασ για τισ ανάγκεσ κλιματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Π.Ε. Ηλείασ»,
προχπολογιςμόσ: 37.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.. Β) Συγκρότθςθ τριμελϊν επιτροπϊν: 1)
αποςφράγιςθσ - αξιολόγθςθσ προςφορϊν και 2) ενςτάςεων».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 148559/3642/02-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒϋ/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4782/2021
(ΦΕΚ 9-3-2021).
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν −
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
7. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
8. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει..
9. Σο Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
Νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».
10.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.
11.Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν», ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι είναι αρμόδια για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ
ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, για
ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και
αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.
Σελίδα 3 από 54

ΑΔΑ: ΩΦΣΑ7Λ6-Ν8Ψ
12.Σθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου
2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν.
4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
13.Σθν 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
«εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με
τθν υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε τον Πρόεδρο και
τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
14.Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
15. Σθν αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
16.Σθν υπ. αρικμ. 186/2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με
τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ οποία, αφοφ ελζγχκθκε,
βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του
υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
17.Σο υπϋ αρικμ. 44934/700/11-03-2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε.Θλείασ ςχετικά με τθν Σεχνικι
Ζκκεςθ και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ αντλίασ κερμότθτασ για τισ
ανάγκεσ κλιματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν Π.Ε.Θλείασ
18.το υπ' αρικμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/100760/2517/20-04-2021 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ (πρωτογενζσ
αίτθμα ΑΔΑΜ: 21REQ008669771) τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.Θλείασ.
19.Σθν αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/115999/6646/17-05-2021 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ του Σμιματοσ
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ.
20.Σθν υπ' αρικμ. 139539/7635/17-05-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (Α/Α:1818, ΑΔΑ: Ψ3ΩΣ7Λ6-Τ4,
ΑΔΑΜ: 21REQ008670380) και τθν υπ' αρικμ. 139541/7636/17-05-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ
(Α/Α:1819, ΑΔΑ: ΩΝ0Ε7Λ6-ΧΞΙ, ΑΔΑΜ: 21REQ008670145) τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου,
του Σμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε., (ωσ ζγκριςθ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ).
21.Σθν αρικμ. 585/2021 (ΑΔΑ: 96ΙΕ7Λ6-ΠΡ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 37.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθν προμικεια και
εγκατάςταςθ αντλίασ κερμότθτασ για τισ ανάγκεσ κλιματιςτικϊν (ψφξθσ-κζρμανςθσ) τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν τθσ
Π.Ε Θλείασ».
22.Σο αρικμ. Δ.Τ/17-05-2021 ζγγραφο του Σμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ
Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ ΠΕ Θλείασ προσ το Σμιμα Προμθκειϊν, για τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 441/2016,
Ειςθγείται :
Α. Σθν ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου για τθν «προμικεια και
εγκατάςταςθ αντλίασ κερμότθτασ για τισ ανάγκεσ κλιματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Π.Ε.
Θλείασ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 37.200,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τιμισ» κακϊσ και των
επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ ιτοι:
1) Σθσ διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτιματα τθσ
2) Σθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ.
Β. 1) Σθ ςυγκρότθςθ τριμελοφσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν αποτελοφμενθ από τουσ
κάτωκι υπαλλιλουσ:
Σακτικά μζλθ:
1. Γιαννζλου Ιωάννα, ΣΕ Μθχανικϊν, ωσ Πρόεδροσ
2. Νιάρχοσ Άγγελοσ, ΠΕ Μθχανικϊν
3. Ακαναςόπουλοσ Ιωάννθσ, ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
Αναπλθρωματικά μζλθ:
1. Σςϊνθσ Παναγιϊτθσ, ΣΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ ωσ Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
2. Παπαπζτρου Παναγιϊτα, ΣΕ Μθχανικϊν
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3. Πολυβοφ Χριςτίνα , ΔΕ Διοικθτικοφ-Γραμματζων
Σα Αναπλθρωματικά Μζλθ (πλθν του Αναπλθρωτι Προζδρου) καλοφνται από τθν Πρόεδρο (ι τον αναπλθρωτι
του) προσ αναπλιρωςθ κωλυομζνων τακτικϊν μελϊν χωρίσ ςυγκεκριμζνθ αντιςτοιχία.
2) Σθ ςυγκρότθςθ τριμελοφσ επιτροπισ ενςτάςεων αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι υπαλλιλουσ:
Σακτικά μζλθ:
1. Ιωαννίδθσ Απόςτολοσ, ΠΕ Μθχανικϊν ωσ Πρόεδροσ
2. Αντωνοποφλου Χριςτίνα, ΠΕ Γεωπόνων
3. Σςαπάρα Ελζνθ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ
Αναπλθρωματικά μζλθ:
1. Μαλεβίτθ Μαρία, ΠΕ Μθχανικϊν ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2. Καρνάρου Κωνςταντίνα, ΔΕ Διοικθτικοφ-Γραμματζων
3. Κορμπάκθσ Νικόλαοσ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ
Σα Αναπλθρωματικά Μζλθ (πλθν του Αναπλθρωτι Προζδρου) καλοφνται από τον Πρόεδρο (ι τον αναπλθρωτι
του) προσ αναπλιρωςθ κωλυομζνων τακτικϊν μελϊν χωρίσ ςυγκεκριμζνθ αντιςτοιχία.
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ςυγκεκριμζνα τουσ
ΚΑΕ: 02.03.072.0869.01.0001 και Κ.Α.Ε.:02.03.072.1729.01.0001 τθσ Π.Ε. Θλείασ.
Για το ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί θ Α/Α 1818 (ΑΔΑ: Ψ3ΩΣ7Λ6-Τ4) και θ Α/Α 1819 (ΑΔΑ : ΩΝ0Ε7Λ6-ΧΞΙ) Αποφάςεισ
ζγκριςθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε
Θ Διακιρυξθ και θ Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ ζχουν ωσ εξισ:

Σελίδα 5 από 54

ΑΔΑ: ΩΦΣΑ7Λ6-Ν8Ψ

Πφργοσ,
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝ.Δ/ΝΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΛΕΙΑ
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ: Μανωλοποφλου 47
Ταχ. Κϊδικασ: 27131, Ρφργοσ

/2021

Αρ.Πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/

Ρλθροφορίεσ (επί τθσ διακιρυξθσ):
Κ. Αλτάνθ (ddo-proc@ilia.pde.gov.gr)
Τθλζφωνο: 26213 60425
Ρλθροφορίεσ (επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν
Α. Νιάρχοσ (aniarchos@ilia.pde.gov.gr )
Τθλζφωνο: 26213 60366

Κ. Αλτάνθ
26213-60425,417,415
26213-60423
r

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΣΘ Δ/ΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΛΕΙΑ
CPV:42511110-5 «Αντλίεσ κερμότθτασ»
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΡΕΙΦΕΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΘΣ
ΕΛΛΑΔΑΣΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΘΛΕΙΑΣ

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ

ΜΑΝΩΛΟΡΟΥΛΟΥ 47

Πόλθ

ΡΥΓΟΣ ΘΛΕΙΑΣ

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ

27131

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL 633

Σθλζφωνο

2621360425

Φαξ

2621360423

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ (επί τθσ διακιρυξθσ)

Κ. Αλτάνθ (2621360425)
ddo-proc@ilia.pde.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ (επί των τεχνικϊν Α. Νιάρχοσ (2621360263)
προδιαγραφϊν)
aniarchos@ilia.pde.gov.gr
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακι Ενότθτα Θλείασ και ανικει ςτθν
Γενικι Κυβζρνθςθ-Υποτομζασ ΟΤΑ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό και ειδικότερα ο ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων,
προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Προκθρφξεισ ι
μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ από το ddo-proc@ilia.pde.gov.gr , μετά από
τθλεφωνικό αίτθμα ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ (τθλ. 2621360415, 2621360417,
2621360425).
β)
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ταχυδρομικά ςτθν διεφκυνςθ : Μανωλοποφλου 47 – Ρφργοσ- Θλείασ,
Τ.Κ. 27131
γ)

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν διεφκυνςθ (URL) http://www.pde.gov.gr κακϊσ και
ςτα παραπάνω τθλζφωνα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ.

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16, τισ
τροποποιιςεισ του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52 τ.Α’) και υπό τισ προχποκζςεισ των νόμων αυτϊν.
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ – Ρ.Ε.
Θλείασ και ςυγκεκριμζνα τον Ε.Φ.:02.03.072 & Κ.Α.Ε.:0869.01.0001, βάςει τθσ αρ. πρωτ. 139539/ 7635/1705-2021 (Α/Α:1818, ΑΔΑ: Ψ3ΩΤ7Λ6-ΣΥ4) απόφαςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ και τον Ε.Φ.:02.03.072 &
Κ.Α.Ε.:1729.01.0001 τθσ αρ. πρωτ.139541/7636/17-05-2021 (Α/Α:1819, ΑΔΑ: ΩΝ0Ε7Λ6-ΧΞΙ) απόφαςθσ
δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το ζτοσ 2021, τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Τμιματοσ
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

CPV
ΤΠΘΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΗΕΣΑΙ Θ
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ

ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ
ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΘΣΑΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΣΘ
Δ/ΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΘ Π.Ε.ΘΛΕΙΑ
42511110-5 (Αντλίεσ κερμότθτασ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Ε. ΘΛΕΙΑ

ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΘ

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ

37.200,00 ευρϊ με ΦΠΑ

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ

Θ προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από τον προχπολογιςμό τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

Θ πλζον ςυμφζρουςα, από Οικονομικι άποψθ,
προςφορά βάςει τιμισ

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

180 ΘΜΕΡΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ

Δφο (2) μινεσ

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΡΞΘ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΘΞΘ ΤΠΟΒΟΛΘ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ(ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ)
ΘΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΟ ΚΘΜΔΘ
…. / … /2021, θμζρα και ϊρα 12:30 π.μ.
…. / …. /2021, θμζρα και ϊρα 13:00 π.μ.

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 37.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
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ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 30.000,00€, ΦΡΑ: 7.200,00€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
αποκλειςτικά βάςει τιμισ, εφόςον πλθροφνται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπό προμικειασ αντλίασ
κερμότθτασ και των εργαςιϊν εγκατάςταςισ τθσ, όπωσ αυτζσ ςυντάχκθκαν από τθν Διεφκυνςθ Τεχνικϊν
Ζργων τθσ Ρ.Ε. Θλείασ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι - «ΡΑΑΤΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ»).

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ' εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
- το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 9-3-2021).
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
- το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
- τθν παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
- το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»,
- το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων...»,
- το ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,
- το ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
- το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,
- το ν. 2939/2001 (Α' 179) “Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων
- Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και Άλλων Ρροϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ διατάξεισ”,
- το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
- το π.δ. 80/2016 (Α'145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
- Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,
- του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α') : Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»]
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- του ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α'): Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν
προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί
(εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ. »
Άρκρο 43 Τροποποίθςθ διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Αϋ 147) & άρκρο 44, και 45.
- Τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
- Τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Αϋ/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
- Τισ διατάξεισ του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε
με τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
- Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει.
- Τθν αρικμ. 248595/27-12-2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 4309/τ.Β/30-12-2016).
- Tθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δυο χιλιάδεσ πεντακόςια
(2.500) ευρϊ.
- Τθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ
Ιουνίου 2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2019 (Άρκρο
46 παράγραφοσ 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό
ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα Ρεριφερειακι Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
- Τθν 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ «εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3
του Ν. 3852/2010)» Με τθν υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Ρεριφερειάρχθσ Δυτικισ
Ελλάδασ όριςε τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
- Τθν υπ αρίκμ. ΡΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Υ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
- Τθν αρίκμ. ΡΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
- Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Ρεριφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «υκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ
επιτροπισ περιφερειϊν».
- Τθν υπ. αρικμ. 186/2020 (ΑΔΑ: ΨΣΡ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, θ οποία, αφοφ
ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ)
απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
- Τθν αρικμ. 16/2021 (ΑΔΑ: 90T27Λ6-T8Ω) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου ΡΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ
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του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2021».
- Το υπϋ αρικμ. 44934/700/11-03-2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων Ρ.Ε.Θλείασ ςχετικά με τθν
Τεχνικι Ζκκεςθ και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ αντλίασ κερμότθτασ
για τισ ανάγκεσ κλιματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν Ρ.Ε.Θλείασ
- το υπ' αρικμ. πρωτ. οικ.ΡΔΕ/ΔΔΟΡΕΘ/100760/2517/20-04-2021 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ (πρωτογενζσ
αίτθμα ΑΔΑΜ: 21REQ008669771) τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε.Θλείασ.
- Τθν αρικμ. πρωτ. ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/115999/6646/17-05-2021 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Ρίςτωςθσ του Τμιματοσ
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΡΔΕ.
- Τθν υπ' αρικμ. 139539/7635/17-05-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α/Α:1818, ΑΔΑ: Ψ3ΩΣ7Λ6Τ4, ΑΔΑΜ: 21REQ008670380) και τθν υπ' αρικμ. 139541/7636/17-05-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ
Υποχρζωςθσ (Α/Α:1819, ΑΔΑ: ΩΝ0Ε7Λ6-ΧΞΙ, ΑΔΑΜ: 21REQ008670145) τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε., (ωσ ζγκριςθ του
πρωτογενοφσ αιτιματοσ).
- Τθν αρικμ. 585/2021 (ΑΔΑ: 96ΙΕ7Λ6-ΡΣ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Ζγκριςθ
εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 37.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. για τθν προμικεια
και εγκατάςταςθ αντλίασ κερμότθτασ για τισ ανάγκεσ κλιματιςτικϊν (ψφξθσ-κζρμανςθσ) τθσ Δ/νςθσ
Μεταφορϊν τθσ Ρ.Ε Θλείασ».
- Το αρικμ. Δ.Υ/17-05-2021 ζγγραφο του Τμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ
Διοικθτικοφ–Οικονομικοφ ΡΕ Θλείασ προσ το Τμιμα Ρρομθκειϊν, για τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 441/2016,
- Τθν αρικμ. ……/2021 (ΑΔΑ: …………..) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Ζγκριςθ των όρων
διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν «Ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ
αντλίασ κερμότθτασ για τισ ανάγκεσ κλιματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Ρ.Ε.Θλείασ,
ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 37.200,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ».
- τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ……. / 0….. /2021 και ϊρα 12:30 π.μ.
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ ιςτ τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 76 του ν. 4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
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(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL)
: http:/www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Ρροκθρφξεισ

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα:
1.

Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.

2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ [ΕΕΕΣ] (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ).
3. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
4. Θ προςφορά του Αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνων και των αποδεικτικϊν μζςων - δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ.
5. Οι αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
6. Θ ςφμβαςθ.
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.).
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, κα γίνονται από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ. Τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ, κα παρζχονται επίςθσ από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Επίςθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ, ςτα
Ραραρτιματά τθσ και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (τεφχθ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ςτθ διαδρομι : www.pde.gov.gr , ΑΡΧΙΚΘ ΕΛΙΔΑ > ΕΝΘΜΕΡΩΘ > ΠΡΟΚΘΡΤΞΕΙ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ, υποβάλλονται εγγράφωσ ι με
θλεκτρονικό μινυμα (e-mail) από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ζωσ τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Οι απαντιςεισ επί των αιτθμάτων αποςτζλλονται με
θλεκτρονικό μινυμα (e-mail) και παράλλθλα αναρτϊνται ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Αρχισ. Σε καμία περίπτωςθ δεν κα ηθτοφνται και δεν κα δίδονται διευκρινίςεισ προφορικά.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
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2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά
τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει
ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν
να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5

Δγγπήζεηο

Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1 εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.
4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ' επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, τθν θμερομθνία και
τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Ο ανωτζρω όροσ ότι «θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ,» δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ ςφςταςθσ γραμματίου του
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Επίςθσ τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για
τθν παροχι εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι
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νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ. τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3
Ιανουαρίου 1927 ("Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω
Ραρακατακθκϊν και Δανείων"). Επίςθσ δεν απαιτείται αναφορά του χρόνου ιςχφοσ του Γραμματίου, κακϊσ
οι χρθματικζσ παρακατακικεσ παραγράφονται μετά από 15ετία από το χρόνο που κατζςτθςαν απαιτθτζσ
βάςει του ν. 3646/28, άρκρο 17 (ςχετ. το υπ' αρικμ. πρωτ. 39447/24-4-2017 ζγγραφο του Τ.Ρ.Δ.).
Υποδείγματα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ ν' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ, όμωσ θ Α.Α. μπορεί
να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςυντάςςεται ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του παραρτιματοσ ΙV τθσ
παροφςασ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ,
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα
(εγκλθματικι οργάνωςθ)
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 24 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216
(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ
με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των
άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Αϋ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ)
του ν. 4689/2020 (Αϋ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ,
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα,
κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Αϋ103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ
οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του
ν. 4557/2018 (Αϋ139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
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αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ,
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί
με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι
ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν οι υποχρεϊςεισ των περ. α και β δεν ζχουν καταςτεί
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό ςτο μζτρο που τθρεί τουσ
όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να
απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) με το
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω
υποχρεϊςεισ του.
Τζλοσ, δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μικρά ποςά, για τθν παροφςα διαδικαςία,
κεωροφνται αυτά που δεν ξεπερνοφν το 5% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, περί ποινικϊν κυρϊςεων
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι
ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.
4412/2016, περί προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν. 4412/16, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου
Σφμβαςθσ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περίπτωςθ β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ)..Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο
οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ
που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει
ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν

Σελίδα 20 από 54

Σελίδα 15

ΑΔΑ: ΩΦΣΑ7Λ6-Ν8Ψ

αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με
τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ που παρζχεται βάςει τθσ παροφςασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ.
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δεν απαιτείται να ςυμμορφϊνονται
με κάποιο πρότυπο. Τα ηθτοφμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ πιςτοποιθτικά δεν αφοροφν τον οικονομικό
φορζα, αλλά τα προσ προμικεια προϊόντα.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Κακϊσ δεν τίκενται κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ παραγράφου 2.2.6), δεν δφνανται να ςτθριχκοφν ςε τρίτουσ.
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 τθσ
παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα, το
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλονται προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ
υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ
ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ
αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί
να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1. τθσ
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:

•

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

•

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

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1.
β) Για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ β', πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι του.
Σε περίπτωςθ υπαγωγισ του προςφζροντοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό, υποβάλλεται ςχετικι βεβαίωςθ
ι πιςτοποιθτικό για τθν τιρθςθ των όρων του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό
ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε
εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', κακϊσ και ςτθν περ. β' τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα
ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β',
κακϊσ και ςτθν περ. β' τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
γ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
δ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
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από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςε άλλο Επαγγελματικό Μθτρϊο / Επιμελθτιριο.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
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Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ
τιμισ.

2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ,
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1.5 και τθν παρ. 3.1.1 τθσ παροφςασ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ωσ κάτωκι:
Υποβάλλεται ζνασ ΚΤΡΙΩ φάκελοσ καλά ςφραγιςμζνοσ, ο οποίοσ κα φζρει τισ εξισ ενδείξεισ:
1. Τθ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ.
2. Τθν επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
3. Τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
4. Τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
5. Τα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα - προςφζροντα (πλιρθ επωνυμία, ΑΦΜ, διεφκυνςθ, αρ.
τθλεφϊνου, e-mail)
και περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (υπο)φακζλουσ, οι οποίοι κα φζρουν επιπλζον τισ ενδείξεισ του
κυρίωσ φακζλου:
Ι. (Υπο)φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
ΙΙ. (Υπο)φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων.
Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ εκτόσ
του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά.
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςθ τθσ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
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τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
1) Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ) όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ, ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ που αναφζρονται ςτο
Ραράρτθμα ΙΙ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2) Εγγυθτικι ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και
2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ
μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.
Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ.
εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι.
2.4.3.2
Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από
τθν Ανακζτουςα Αρχι και αναφζρονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ, περιγράφοντασ
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα.
Ο προςφζρων ςτθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να αναφζρει το απαιτοφμενο είδοσ, τθν
μονάδα μζτρθςθσ, τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα, το προςφερόμενο είδοσ (τφποσ) κακϊσ και τισ
προδιαγραφζσ του (Παράρτθμα Ι - «Ραράρτθμα Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν»).

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IΙΙ τθσ παροφςασ. To ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ
μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : http:/www.pde.gov.gr ςτθν
διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Ρροκθρφξεισ, ςτο ςθμείο που βρίςκεται αναρτθμζνθ και θ παροφςα διακιρυξθ.
Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο.
Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€) για τθν
προμικεια και τθν παρεχόμενθ υπθρεςία-εγκατάςταςθ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ' αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται χωριςτά.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 6 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω
αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ
τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ
τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ
ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1.
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γ' τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
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κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια,
παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν
από αυτοφσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 1 του π.δ. 28/2015, τθρουμζνων των διατάξεων
του άρκρου 21 του ν. 4412/2016 περί εχεμφκειασ και εμπιςτευτικότθτασ.
Αν για οποιονδιποτε λόγο, δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των φακζλων κατά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω, οι ςυμμετζχοντεσ κα κλθκοφν με ειδικι
πρόςκλθςθ ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και ϊρα, ςε νζα ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ κατά τθν οποία κα
λάβει χϊρα θ αποςφράγιςθ.
Θ αρμόδια επιτροπι μονογράφει τουσ κυρίουσ φακζλουσ των κατατικζμενων προςφορϊν.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να
αποςφραγιςκοφν.
Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των υποβαλλόμενων προςφορϊν,
προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει (κατά ςειρά κατάκεςθσ) τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια,
τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν
εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ, κακϊσ και τουσ φακζλουσ των
οικονομικϊν προςφορϊν.
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ,
τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ ι
υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Θ αρμόδια επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μζλθ του οργάνου.
Στθ ςυνζχεια, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, θ αρμόδια επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν τυχόν
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απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν
προςφορϊν που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Θ αξιολόγθςθ των τεχνικϊν
προςφορϊν μπορεί να λάβει χϊρα ςε περιςςότερεσ ςυνεδριάςεισ τθσ επιτροπισ, αν αυτό κρικεί ςκόπιμο
κατά τθν κρίςθσ τθσ, κυρίωσ λόγω όγκου των ςτοιχείων.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των παραπάνω ςτοιχείων των προςφορϊν, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, ελζγχει τισ οικονομικζσ προςφορζσ και ςυντάςςει πρακτικό όπου
καταχωροφνται τα αποτελζςματα των οικονομικϊν προςφορϊν, θ ςειρά κατάταξθσ των προςφορϊν και
γνωμοδοτεί για τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊςουν, να
αποςαφθνίςουν ι να ολοκλθρϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν ι τθσ
τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ Αρχι
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Οι ανωτζρω διαδικαςίεσ (ανά ςτάδιο) αποτυπϊνονται ςε επιμζρουσ πρακτικά ι ςε ενιαίο πρακτικό, που
υπογράφεται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ, και μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε μία ι περιςςότερεσ
ςυνεδριάςεισ.
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν Αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων
των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και «Οικονομικι
Προςφορά»), και κα αναδειχκεί ο προςωρινόσ ανάδοχοσ.
Θ ανωτζρω απόφαςθ μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων κοινοποιείται με επιμζλεια τθσ Αρχισ ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφ φορείσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail).
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016 και ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2

Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.
Ο φάκελοσ κα φζρει τισ ενδείξεισ:
1. «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου)».
2. Τθν επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ.
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3. Τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ.
4. Τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν (αποδεικτικϊν μζςων).
5. Τα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα - προςωρινοφ αναδόχου (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ.,
διεφκυνςθ, αρ. τθλεφϊνου, e-mail).
Ρροσ απόδειξθ του εμπρόκεςμου τθσ κατακζςεωσ, ο ανωτζρω φάκελοσ κα κατατεκεί επί αποδείξει ςτο
πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όπου κα λάβει τον ςχετικό αρικμό, και κα διαβιβαςκεί ςτθν αρμόδια
επιτροπι.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ κατά τα ανωτζρω προβλεπόμενθσ προκεςμίασ των δζκα (10)
θμερϊν, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το
οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ
των δικαιολογθτικϊν, θ Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο
απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ Αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά
τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ' εφαρμογι τθσ διάταξθσ
του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α' του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν,
κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του αρ. 1 του π.δ. 28/2015, τθρουμζνων των διατάξεων του άρκρου 21 του
ν. 4412/2016 περί εχεμφκειασ και εμπιςτευτικότθτασ.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
ΕΕΕΣ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ Αρχισ για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο
κλπ, επί αποδείξει.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ Αρχι δεν τθν κοινοποίθςε
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ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ, ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, αυτι απορριφκεί και παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ εκτζλεςθσ ι / και ακφρωςθσ τθσ πράξθσ τθσ Αρχισ ενϊπιον του Διοικθτικοφ
Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Δλζηάζεηο

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανάκεςθσ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και
ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ
θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11 του ιδίου
νόμου.
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ (προ Φ.Ρ.Α.)
Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο, επιςτρζφεται δε, με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ
ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ με κάκε πρόςφορο
τρόπο, όπωσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016.

3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Θ Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για
τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
4.1 Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4
του άρκρου 21 του ν. 4782/2021.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

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

4.4

Τπεξγνιαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ
αυτισ ςτθν Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Αρχι κατά τθν ωσ
άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ
απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6
του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.
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4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

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

4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

4.6.1. Θ Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

5.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Σρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Ο ανάδοχοσ κα πλθρωκεί για το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του
αντικειμζνου και μετά τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται
από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 κακϊσ και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2 Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του αντικειμζνου ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (άρκρο 4 ν. 4013/2011).
β Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ' αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
ςφμβαςθσ, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον, δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ, μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον
χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
5.2.2. Αν θ προμικεια και οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου και μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο
206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ ι τθσ υπθρεςίασ
που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων
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αντικειμζνων, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα αντικείμενα που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ
χρθςιμοποίθςθ των αντικειμζνων που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των αντικειμζνων, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

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

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016.
Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1

Υξόλνο παξάδνζεο αληηθεηκέλσλ

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει τα προσ προμικεια είδθ ςτο χϊρο που κα
υποδείξει θ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ. Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ, μεταφοράσ και
παράδοςθσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των αντικειμζνων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που
το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των
ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.1. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το αντικείμενο, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ
των αντικειμζνων και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
αντικείμενο, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ αντικειμζνου ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το αντικείμενο, θ ποςότθτα και τθν θμερομθνία τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ
οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2

Παξαιαβή αληηθεηκέλσλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο αληηθεηκέλσλ

6.2.1. H παραλαβι των αντικειμζνων γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, που
ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του ν. 4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των αντικειμζνων διενεργείται ποςοτικόσ και
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των
αντικειμζνων γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό οριςτικό- παραλαβισ του αντικειμζνου με παρατθριςεισ -απόρριψθσ των αντικειμζνων) ςφμφωνα με τθν παρ.
3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ - δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Αντικείμενα που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν. 4412/2016.
6.2.2. Θ παραλαβι των αντικειμζνων και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ χρόνουσ.
Αν θ παραλαβι των αντικειμζνων και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα
αντικείμενα αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα
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εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του αντικειμζνου και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί
θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι
καλισ λειτουργίασ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε παξαδνηέσλ ζπκβαηηθώλ αληηθεηκέλσλ - Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ υπθρεςίασ ι ποςότθτασ, με
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν
αντικαταςτιςει τα αντικείμενα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των αντικειμζνων που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ
6.4.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ Αρχι δφναται να καταγγείλει
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.4.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ Αρχι
δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ,
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.4.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ Αρχι δφναται να προςκαλζςει
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να
του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ
και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΘΜΑΣΟ
/ 06 / 2021

Θ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ
/ 06 / 2021

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ
/ 06 / 2021

Δ. ΝΣΟΑ

. ΝΙΚΟΛΑΟΤ

Κ. ΚΟΛΛΑΡΘ

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - «Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ & Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο- ππνρξεώζεηο αλαδόρνπ»
ΜΕΡΟ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Το αντικείμενο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου κα είναι θ προμικεια, θ εγκατάςταςθ και θ κζςθ
ςε πλιρθ λειτουργία νζασ αερόψυκτθσ αντλίασ κερμότθτασ μαηί με όλα εν γζνει τα υλικά, μικροχλικά και
εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν, ζςτω και μθ ρθτά κατονομαηόμενα ςτο παρόν.
Συγκεκριμζνα, ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται:





Θλεκτρικι απομόνωςθ & αποςφνδεςθ τθσ υφιςτάμενθσ αντλίασ κερμότθτασ.
Υδραυλικι απομόνωςθ & αποςφνδεςθ τθσ υφιςτάμενθσ αντλίασ κερμότθτασ.
Ραραλαβι τθσ υφιςτάμενθσ αντλίασ κερμότθτασ, με τθ χριςθ γερανοφόρου οχιματοσ &
μεταφορά προσ εναπόκεςθ, ςε κζςθ που κα υποδείξει θ αρμόδια Υπθρεςία.
Ρριν τθν μεταφορά τθσ αντλίασ κερμότθτασ, κα πραγματοποιθκεί ανάκτθςθ του ψυκτικοφ
μζςου, προκειμζνου να αποφευχκεί θ μελλοντικι του διαφυγι ςτο περιβάλλον.



Μετατροπι τθσ υφιςτάμενθσ βάςθσ, εφόςον απαιτθκεί, προκειμζνου να είναι εφικτι θ τοποκζτθςθ τθσ
νζασ αντλίασ κερμότθτασ.



Ρρομικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ τθσ νζασ αντλίασ κερμότθτασ. Θ τοποκζτθςθ τθσ νζασ αντλίασ
κερμότθτασ, κα γίνει ςε κατάλλθλου τφπου αντικραδαςμικά πζλματα.



Επιςκευι – ςυντιρθςθ και κακαριςμόσ του υφιςτάμενου δικτφου διανομισ του ςυςτιματοσ κεντρικοφ
κλιματιςμοφ.



Υδραυλικι ςφνδεςθ τθσ νζασ αντλίασ κερμότθτασ, ςτα υφιςτάμενα δίκτυα ςωλθνϊςεων. Μετατροπζσ των
υδραυλικϊν δικτφων για τθ ςφνδεςθ τθσ νζασ αντλίασ κερμότθτασ. Στθν είςοδο και ζξοδο του εναλλάκτθ
νεροφ, κα τοποκετθκοφν ςυρταρωτζσ δικλείδεσ αποκοπισ, κακϊσ επίςθσ και όργανα ζνδειξθσ τθσ πίεςθσ
και κερμοκραςίασ του νεροφ. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ μετατροπζσ. Θ ςφνδεςθ του
μθχανιματοσ, κα πραγματοποιθκεί ςτο δίκτυο διανομισ και κα φζρει μόνωςθ τφπου ARMAFLEX πάχουσ
19mm με υψθλό επίπεδο ςτεγάνωςθσ και UV αντοχι. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και εγκατάςταςθ
αντλίασ κυκλοφορίασ, δοχείου διαςτολισ, χειριςτθρίου και οποιαδιποτε άλλο υλικό και εργαςία απαιτθκεί
για τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ.



Θλεκτρικι ςφνδεςθ τθσ νζασ αντλίασ κερμότθτασ, από τθν παροχι τθσ υφιςτάμενθσ αντλίασ κερμότθτασ. Σε
περίπτωςθ όπου, θ υφιςτάμενθ θλεκτρικι παροχι, δεν καλφπτει τισ απαιτιςεισ του προςφερόμενου υλικοφ
(ςφμφωνα με τα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου), με μζριμνα του αναδόχου, κα
πραγματοποιθκεί νζα θλεκτρικι τροφοδοςία τθσ αντλίασ κερμότθτασ. Στο πλαίςιο τθσ προμικειασ και
εγκατάςταςθσ τθσ αντλίασ κερμότθτασ κα περιλαμβάνονται τα καλϊδια παροχισ, ελζγχου και επικοινωνίασ
κακϊσ και λοιπό θλεκτρολογικό υλικό απαιτθκεί. Θ θλεκτρολογικι ςφνδεςθ τθσ αντλίασ κερμότθτασ, τθσ
αντλίασ κυκλοφορίασ, των χειριςτθρίων κλπ, κα πραγματοποιθκεί από αδειοφχο θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Οι εγκαταςτάςεισ κα
εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384, των όρων των τεχνικϊν περιγραφϊν και προδιαγραφϊν τθσ
Σφμβαςθσ.



Εκκίνθςθ τθσ νζασ αντλίασ κερμότθτασ, από επίςθμο ςυνεργείο του καταςκευαςτικοφ οίκου & παράδοςθ ςε
λειτουργία.



Τα ςυνεργεία τα οποία κα προβαίνουν ςτισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ κα πρζπει
να κατζχουν τισ νόμιμεσ επαγγελματικζσ άδειεσ. Τα ςυνεργεία τα οποία κα προβαίνουν ςτισ εργαςίεσ
ψυκτικισ εγκατάςταςθσ κα πρζπει να ικανοποιοφν και τα αναγραφόμενα ςτο Ρ.Δ. 01/2013. Ρεραιτζρω οι
εργαςίεσ που αφοροφν τθν ανάκτθςθ και τθ διακίνθςθ των ψυκτικϊν ρευςτϊν, κα πρζπει να εκτελοφνται
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από πιςτοποιθμζνο προςωπικό που κα εκδίδει και τα απαιτοφμενα, βάςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ,
ζγγραφα.


Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ βάςει των διατάξεων τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κακϊσ επίςθσ
υποχρεοφται να τθριςει τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί μζτρων αςφαλείασ και
υγιεινισ και είναι αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ, ποινικϊσ και αςτικϊσ, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε
προκλθκεί εκ παραβάςεωσ των ιςχυουςϊν διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ.159/99
όπωσ ιςχφουν, κλπ.) περί υγείασ και αςφάλειασ και του Ρ.Δ. 305/96 (Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υγείασ και
Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων), όπωσ αυτι κάκε φορά ιςχφει και υπόχρεοσ για τθν
αποηθμίωςθ οποιουδιποτε, για κάκε φφςεωσ και είδουσ ηθμιζσ, που τυχόν υποςτεί από πράξεισ ι
παραλείψεισ του ιδίου ι των προςϊπων που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω προμικειασ.



Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν αςφάλιςθ όλων όςων απαςχολθκοφν κατά
τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ κακϊσ και για τθν καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν
εργοδότου και αςφαλιςμζνων ςτο Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων ι ςε οποιοδιποτε άλλο κατά νόμο
αςφαλιςτικό φορζα κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ.



Οι μεταφορζσ τυχόν αντικειμζνων που υπάρχουν ςτουσ χϊρουσ κα γίνουν με ευκφνθ του αναδόχου. Θ
ςυγκζντρωςθ, αποκομιδι και απόρριψθ όλων των άχρθςτων υλικϊν που κα προκφψουν από τισ
εκτελοφμενεσ εργαςίεσ κα γίνεται μόνο ςε χϊρουσ που επιτρζπεται από τισ αρχζσ, με ευκφνθ και δαπάνεσ
του αναδόχου. Στα ςθμεία του κτιρίου που προβλζπεται να γίνουν εργαςίεσ, θ μεταφορά υλικϊν κα γίνεται
με ιδιαίτερθ προςοχι, προκειμζνου να μθν υπάρξουν ηθμίεσ ςτουσ ιδθ διαμορφωμζνουσ χϊρουσ του
κτιρίου. Στθν περίπτωςθ, τυχόν, πρόκλθςθσ οιωνδιποτε ηθμιϊν ο ανάδοχοσ κα φζρει τθν απόλυτθ και
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πλιρθ αποκατάςταςι τουσ.



Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν επί τθσ εγκατάςταςθσ, κα διενεργθκεί ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ και
καλισ λειτουργίασ και κα ςυνταχκεί, εντόσ ενόσ (1) μθνόσ, από τον αδειοφχο αρχιτεχνίτθ ι από πρόςωπο
που ζχει το δικαίωμα αυτό, υπεφκυνθ διλωςθ καλισ εκτζλεςθσ, θ οποία κα παραδοκεί ςτθν αρμόδια
υπθρεςία τθσ Ρ.Ε. Θλείασ. Το περιεχόμενο τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςτο
παράρτθμα Β του Ρ.Δ. 1/2013.



Τα προσ προμικεια υλικά κα πρζπει να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, να προζρχονται από
αναγνωριςμζνο οίκο καταςκευισ και να πλθροφν τισ εκνικζσ και τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ, να είναι
πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και να φζρουν ςιμα CE.



Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ τθσ αντλίασ κερμότθτασ κα φζρει πιςτοποιθτικά ISO 14001 και ISO 9001 ςε ιςχφ.



Οι ονομαςτικζσ αποδόςεισ τθσ μονάδασ και οι ενεργειακοί ςυντελεςτζσ, κα είναι πιςτοποιθμζνεσ από τον
οργανιςμό EUROVENT.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρζχει πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ, για όλα τα είδθ που κα
προμθκεφςει, για το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ, με άρτια καταρτιςμζνο τεχνικό προςωπικό και τθ
δυνατότθτα εφοδιαςμοφ ανταλλακτικϊν για τουλάχιςτον 10 ζτθ.





Θ αντλία κερμότθτασ κα καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ χρονικισ διάρκειασ τουλάχιςτον δφο
(2) ετϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ εν λόγω προμικειασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ των 24
μθνϊν, ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ παροχισ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ (προλθπτικισ –
επιςκευαςτικισ) χωρίσ να δικαιοφται πρόςκετθ αμοιβι, αφοφ κεωρείται ανθγμζνθ ςτθν τιμι τθσ κατ’
αποκοπι προςφοράσ. Οι ελάχιςτεσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ςτο πλαίςιο τθσ Εγγφθςθσ Καλισ
Λειτουργίασ, είναι :
- Αντικατάςταςθ οποιουδιποτε εξαρτιματοσ παρουςιάςει προβλιματα λειτουργίασ.
- Αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ που οφείλεται ςε ςφάλματα του εξοπλιςμοφ.
Σε αυτό το διάςτθμα ο ανάδοχοσ οφείλει να αποςτζλλει ςυνεργείο επιςκευϊν εντόσ 48 ωρϊν για τισ
βλάβεσ που οφείλονται ςε δικι του υπαιτιότθτα ι ςε αςτοχία του εξοπλιςμοφ που προμικευςε.



Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κα αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων ζχει επιςκεφτεί τον τόπο του ζργου
και τισ εγκαταςτάςεισ, ζχει πλιρθ γνϊςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και αποδζχεται όλουσ
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μθ δυνάμενοσ να αποηθμιωκεί ιδιαιτζρωσ, εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου.
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ΜΕΡΟ Β ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
1.

Γενικά

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τθν προμικεια, τθν εγκατάςταςθ και τθ κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία μιασ νζασ
αντλίασ κερμότθτασ (αζροσ – νεροφ), ψφξθσ – κζρμανςθσ, για τισ ανάγκεσ κλιματιςμοφ τθσ Δνςθσ Μεταφορϊν
και Επικοινωνιϊν τθσ Ρ.Ε. Θλείασ που βρίςκεται ςτον Ρφργο Θλείασ, προσ αντικατάςταςθ υφιςτάμενθσ που ζχει
τεκεί εκτόσ λειτουργίασ λόγω βλάβθσ.
Το υφιςτάμενο ςφςτθμα κεντρικοφ κλιματιςμοφ αποτελείται από μία (1) αντλία κερμότθτασ (ψφξθσ-κζρμανςθσ,
αζρα-νεροφ, monoblok), τφποσ FAWH 332 SCR τθσ εταιρείασ FYROGENIS, ονομαςτικισ απόδοςθσ 81,3 KW 91,46KW, τθν αντλία κυκλοφορίασ, τα υδραυλικά εξαρτιματα, το δίκτυο διανομισ κακϊσ και τερματικζσ
μονάδεσ εξαναγκαςμζνθσ κυκλοφορίασ αζρα (Fan – Coil Units).
Κατόπιν επιτόπιου ελζγχου που διενεργικθκε ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ ανωτζρω αντλίασ κερμότθτασ
διαπιςτϊκθκε βλάβθ ςτον ζναν ςυμπιεςτι και ςτθν θλεκτρονικι πλακζτα με αποτζλεςμα θ αντλία κερμότθτασ
να ζχει τεκεί εκτόσ λειτουργίασ. Λόγω τθσ παλαιότθτασ τθσ αντλίασ κερμότθτασ (μθχάνθμα θλικίασ άνω των 15
ετϊν) και των ςυχνϊν βλαβϊν που παρουςιάηει, κρίνεται μθ ςυμφζρουςα θ επιςκευι τθσ αντλίασ κερμότθτασ.
Για το λόγο αυτό προτείνεται θ απεγκατάςταςθ και θ απομάκρυνςθ τθσ υφιςτάμενθσ αντλίασ κερμότθτασ, από
το χϊρο τθσ Δνςθσ Μεταφορϊν, με ζξοδα και ευκφνθ του αναδόχου. Στθ κζςθ τθσ, κα εγκαταςτακεί νζα αντλία
κερμότθτασ, τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ οποίασ περιγράφονται παρακάτω.
Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα γίνει εκκίνθςθ τθσ αντλίασ κερμότθτασ, ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και
παράδοςθ ςτθν Υπθρεςία.
2.

Σεχνικι Περιγραφι

Η αληιία ζεξκόηεηαο ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ζε ςύμε, ππό πιήξεο θνξηίν ζε ζεξκνθξαζίεο
πεξηβάιινληνο από -10ν C έσο 45ν C. Δπίζεο ε κνλάδα ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ζε ζέξκαλζε ππό
πιήξεο θνξηίν ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο από -10ν C έσο 20ν C.
Η αληιία ζεξκόηεηαο ζα πεξηιακβάλεη:
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Ψυκτικό κφκλωμα με τουλάχιςτον δφο (2) ςυμπιεςτζσ τφπου scroll
Εκτονωτικι βαλβίδα
Εναλλάκτθ απευκείασ εκτόνωςθσ ψυκτικοφ μζςου πλακοειδοφσ τφπου.
Αερόψυκτο ςυμπυκνωτι, με ανεμιςτιρεσ.
Ψυκτικό μζςο R410A ι R-32
Σφςτθμα λίπανςθσ
Βαλβίδεσ αποκοπισ αναρρόφθςθσ και κατάκλιψθσ ςυμπιεςτι
Σφςτθμα ελζγχου
Κάκε άλλο εξάρτθμα για τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία τθσ μονάδασ.
Υδραυλικι μονάδα με κυκλοφορθτι νεροφ υψθλοφ μανομετρικοφ θ οποία,
ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, καπεριλαμβάνει:
 Φίλτρο νεροφ
 Αντλία νεροφ κατάλλθλθσ παροχισ και μανομετρικοφ
 Αιςκθτιρια κερμοκραςίασ
 Διακόπτθσ ροισ (Flow switch)
 Μανόμετρα
 Διακόπτεσ παροχισ νεροφ
 Βαλβίδα αςφαλείασ
 Εξαεριςτικά
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 Βάνεσ πλιρωςθσ και αποςτράγγιςθσ

Σηάθμη θοπύβος
Η ερεηηθή Ιζρύο ( Sound Power Lw) δεν θα ξεπεπνά ηα 90 dBA. Οη κεηξήζεηο ζα
πηζηνπνηνύληαη από ηνλ νξγαληζκό EUROVENT.
Αποδόζειρ Ανηλίαρ
Λειηοςπγία τύξηρ
Ολνκαζηηθή ιεηηνπξγία γηα ζεξκνθξαζία λεξνύ 12/7 ν C, ζεξκνθξαζία αέξα 35oC, ζε
πιήξεο θνξηίν.


Ψυκτικι απόδοςθ ≥ 80 kW

Λειηοςπγία θέπμανζηρ
Ολνκαζηηθή ιεηηνπξγία γηα ζεξκνθξαζία λεξνύ 40/45
ιεηηνπξγία ζε πιήξεο θνξηίν.


ν

C, ζεξκνθξαζία αέξα 7oC,

Θερμικι απόδοςθ ≥ 85 kW

Ενεπγειακοί ζςνηελεζηέρ λειηοςπγίαρ τύξηρ


Συντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ (EER) ςτθν ψφξθ> 2.40

Ενεπγειακοί ζςνηελεζηέρ λειηοςπγίαρ θέπμανζηρ


Συντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ (COP) ςτθ Θζρμανςθ >3.00

Οη νλνκαζηηθέο απνδόζεηο ηεο κνλάδαο θαη νη ελεξγεηαθνί ζπληειεζηέο, ζα είλαη πηζηνπνηεκέλεο από
ηνλ νξγαληζκό EUROVENT.
Πλαίζιο Μονάδαρ
Σν πιαίζην ηεο κνλάδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από γαιβαληζκέλα θύιια ιακαξίλαο,
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ, βακκέλα κε θαηάιιειε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, γηα κέγηζηε
πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο.
Τμήμα Σςμπιεζηών
Οη ζπκπηεζηέο ζα είλαη εξκεηηθνύ ηύπνπ, ζπεηξνεηδείο βειηηζηνπνηεκέλνη γηα ηε ιεηηνπξγία κε
ην ςπθηηθό κέζν R-410Α ή R-32. Θα εδξάδνληαη ζε θαηάιιειεο βάζεηο πνπ ζα απνξξνθνύλ
ηνπο θξαδαζκνύο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ αζόξπβε θαηά ην δπλαηόλ ιεηηνπξγία. Θα έρνπλ
θαηάιιειε ζεξκαληηθή δηάηαμε γηα ηε δεμακελή ιαδηνύ (θάξηεξ) γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία
όισλ ησλ θηλνύκελσλ κεξώλ θαη ηε κηθξόηεξε δπλαηή θζνξά ηνπο. Δπίζεο ζα έρνπλ
θαηάιιειε αζθαιηζηηθή δηάηαμε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο από ππεξζέξκαλζε δηαθόπηνληαο
άκεζα ηε ιεηηνπξγία.
Θα ππάξρνπλ δύν ζεξκηθέο πξνζηαζίεο πνπ ζα γίλνληαη αληηιεπηέο από ζεξκίζηνξ πξνζηαζίαο
πςειήο πίεζεο: έλα αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο γηα πξνζηαζία ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα θαη
έλα άιιν αηζζεηήξην γηα πξνζηαζία ηεο κνλάδαο θαη ηνπ ιαδηνύ ιίπαλζεο από πςειή
ζεξκνθξαζία αεξίνπ θαηάζιηςεο.
Εξαημιζηήρ (Εναλλάκηηρ τςκηικού μέζος - νεπού)
Η κνλάδα ζα δηαζέηεη ελαιιάθηε απεπζείαο εθηόλσζεο πιαθνεηδνύο ηύπνπ (plate to plate),
αληηξξνήο λεξνύ- ςπθηηθνύ κέζνπ. Ο ελαιιάθηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από πιάθεο από
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αλνμείδσην αηζάιη, κε θέιπθνο εμσηεξηθήο κόλσζεο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο
ζπκππθλσκάησλ θαη ηε κείσζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ.
Σν εμσηεξηθό θέιπθνο ζα δηαζέηεη ειεθηξηθή ζεξκηθή αληίζηαζε νδεγνύκελε από ζεξκνζηάηε
γηα αληηπαγσηηθή πξνζηαζία ηνπ ελαιιάθηε.
Οη ζπλδέζεηο λεξνύ ηνπ εμαηκηζηή ζα είλαη standard ηύπνπ Victaulic γηα επθνιόηεξε θαη
γξεγνξόηεξε πδξαπιηθή ζύλδεζε.
Η θαηαζθεπή ηνπ εμαηκηζηή ζα είλαη ζρεδηαζκέλε ζύκθσλα κε ην πξόηππν PED.
Σςμπςκνυηήρ (εναλλάκηηρ τςκηικού μέζος-αέπα)
Ο ζπκππθλσηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ζσιήλεο ραιθνύ, εθηνλσκέλεο ζε πηεξύγηα
αινπκηλίνπ. Σν ζηνηρείν ζα είλαη εληζρπκέλν εμσηεξηθά κε πηεξύγηα αινπκηλίνπ γηα αύμεζε
ηεο επηθάλεηαο ελαιιαγήο θαη θαη' επέθηαζε αύμεζε ηνπ κέγηζηνπ νξίνπ ιεηηνπξγίαο.
Οη ζπκππθλσηέο ζα έρνπλ δνθηκαζηεί γηα δηαξξνέο θαη ζα έρνπλ ππνζηεί ηεζη ππό πίεζε κε
μεξό αέξα.
Σα θύιια ηνπ ζπκππθλσηή ζα πξνζηαηεύνληαη ζηάληαξη από εηδηθή βαθή γηα πξνζηαζία ζε
ήπηα δηαβξσηηθό πεξηβάιινλ. Δμσηεξηθά ηνπ ζηνηρείνπ ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε
πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή γξίιηα γηα απνθπγή πξόθιεζεο νπνηαζδήπνηε βιάβεο από εμσγελείο
παξάγνληεο.
Ανεμιζηήπερ
Οη αλεκηζηήξεο ζα είλαη ειηθνεηδείο κε αεξνδπλακηθά πηεξύγηα πνπ εμαζθαιίδνπλ πςειή
απόδνζε θαη ρακειή ζηάζκε ζνξύβνπ. Θα εδξάδνληαη ζην επάλσ κέξνο ηεο κνλάδαο,
θηλνύκελνη κέζσ ειεθηξνθηλεηήξσλ, πνπ ζα θέξνπλ ειεθηξηθή πξνζηαζία κέζσ ζεξκηθώλ θαη
κεραληθή πξνζηαζία κέζσ κεηαιιηθώλ πεξζίδσλ.
Ψςκηικό Μέζο
Σν ςπθηηθό κέζν ζα είλαη R410Aή R-32.
Ψςκηικό κύκλυμα
Η αληιία ζεξκόηεηαο ζα ειεγρζεί θαη δνθηκαζηεί πιήξσο από ην εξγνζηάζην παξαγσγήο πξηλ από ηελ
θόξησζή ηεο θαη ζα απνηειείηαη από ςπθηηθά θπθιώκαηα από ραιθό ζπγθνιιεκέλα κε όια ηα
παξειθόκελα εμαξηήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζπκπηεζηή θαη ησλ ελαιιαθηώλ θαη:
-

Ηιεθηξνληθή ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα (ακθίδξνκεο ξνήο) πνπ ξπζκίδεη ηελ ξνή ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ
αλαιόγσο ην θνξηίν.
Παξαθακπηήξηα ζσιελνεηδήο βαιβίδα γηα παξάθακςε ηεο ζεξκνζηαηηθήο βαιβίδαο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ θύθινπ απόςπμεο.
Γείθηεο πγξνύ γηα έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ςπθηηθνύ αεξίνπ θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο
πγξαζίαο ζην ςπθηηθό θύθισκα.
σιελνεηδήο βαιβίδα γηα απνηξνπή επηζηξνθήο ηνπ ςπθηηθνύ αεξίνπ από ηνλ ζπκπηεζηή πξνο ηνλ
εμαηκηζηή θαηά ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή.
Σεηξάνδε βαιβίδα αληηζηξνθήο ηνπ θύθινπ ςύμεο αληηζηξέθνληαο ηελ ξνή ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ
(γηα ηελ ελαιιαγή ρεηκώλα / ζέξνπο θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θύθινπ απόςπμεο).
Αληεπίζηξνθε βαιβίδα γηα ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ.
Γνρείν απνζήθεπζεο ςπθηηθνύ πγξνύ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ ζε πγξή θαηάζηαζε,
θάζε θνξά πνπ ε κνλάδα ζα έρεη πιεόλαζκα ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ιεηηνπξγίαο.
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Αζθαλιζηικέρ διαηάξειρ
Αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο:
- Γηαθόπηεο πςειήο πίεζεο ζηαζεξήο βαζκνλόκεζεοθαη απηόκαηεο επαλαθνξάο.
- Μεηαηξνπέαο ζήκαηνο πςειήο πίεζεο.
- Μεηαηξνπέαο ζήκαηνο ρακειήο πίεζεο.
- Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ζεξκνύ ςπθηηθνύ αεξηνύ.
- Βαιβίδεο αζθαιείαο ζην ςπθηηθό θύθισκα.
Αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο ειεθηξνινγηθνύ θπθιώκαηνο:
- Γηαθόπηε απνθνπήο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζηελ πόξηα ηνπ πίλαθα. Η ειεθηξνινγηθή παξνρή ζα
δηαθόπηεηαη κε ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα.
- Πξνζηαζία έλαληη ππεξθόξησζεο ζπκπηεζηώλ (καγλεηηθόο δηαθόπηεο θπθιώκαηνο).
- Πξνζηαζία έλαληη ππεξθόξησζεο αλεκηζηήξσλ (καγλεηηθόο δηαθόπηεο θπθιώκαηνο).
- Βνεζεηηθό θύθισκα πξνζηαζίαο ππεξθόξηηζεο (καγλεηηθόο δηαθόπηεο θπθιώκαηνο).
Ηλεκηπικά Χαπακηηπιζηικά
Η κνλάδα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ππό ηάζε 400V, 3- θάζεσλ, ζε ζπρλόηεηα 50 Hz.
Πίνακαρ Ελέγσος
Ο ειεθηξηθόο πίλαθαο ειέγρνπ ζα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα ειεθηξνινγηθά θαη ειεθηξνληθά
εμαξηήκαηα θαη ζα πξνζηαηεύεηαη από ζηεγαλή ζύξα αζθαιείαο. Θα ππάξρεη επηπιένλ ρώξνο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε επηπιένλ ειεθηξνινγηθώλ εμαξηεκάησλ.
Η κνλάδα ζα δηαζέηεη πιήξεο θεληξηθό ζύζηεκα απηνκάηνπ ειέγρνπ, κε ην νπνίν ζα νξίδνληαη νη
παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο θαη ζα ειέγρεηαη ε απόδνζε ηεο κνλάδαο. Θα ππάξρεη νζόλε κε ελδείμεηο
ιεηηνπξγίαο θαη δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ.
Ο πίλαθαο ειέγρνπ κε κηθξνεπεμεξγαζηή ζα πξέπεη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, λα έρεη ηηο
αθόινπζεο δπλαηόηεηεο:
- Πιήξε έιεγρν ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο.
- Ρύζκηζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο
- Πιήξε έιεγρν ησλ ζπκπηεζηώλ ζε θάζε θύθισκα
- Γηαρείξηζε βιαβώλ θαη κε θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο: απηόκαηεο
πξνεηδνπνηήζεηο πξνθείκελσλ βιαβώλ θαη επαλανπιηζκό, ζπλαγεξκό βιάβεο, θαηαγξαθή ηζηνξηθνύ
γηα δηεπθόιπλζε ηεο δηάγλσζεο ηεο βιάβεο.
- Πξνβνιή όισλ ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ θαη ελδείμεσλ.
- Γπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο.
- Έιεγρνο ηεο αληηπαγεηηθήο πξνζηαζίαο ζηνλ ελαιιάθηε, κέζσ ησλ ειεθηξηθώλ αληηζηάζεσλ θαη ηεο
θπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ από ηνπο θπθινθνξεηέο.
- Γηπιό ζεκείν ξύζκηζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ςύμεο θαη ζέξκαλζεο.
- Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κεησκέλεο ηζρύο, κέζσ κηαο ελ δπλάκεη ςπρξήο επαθήο.
- Γηαρείξηζε βεκαηηθνύ ειέγρνπ ηζρύνο γηα ηελ πςειή πίεζε θαη ηελ αληηπαγεηηθή πξνζηαζία.
- Ηκεξήζην/εβδνκαδηαίν ρξνλνπξόγξακκα κε 2 πεξηόδνπο ιεηηνπξγίαο
- Πξνβνιή ζηελ νζόλε όισλ ησλ παξακέηξσλ θαη ελδείμεσλ, όπσο λεξό πξνζαγσγή / επηζηξνθή,
ζεξκνθξαζία εμσηεξηθνύ ζηνηρείνπ, ζεξκνθξαζία θαηάζιηςεο, εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, πίεζε
θαηάζιηςεο / αλαξξόθεζεο, θαηακέηξεζε αξηζκώλ εθθηλήζεσλ ζπκπηεζηή θηι.
Ο πίλαθαο ειέγρνπ κε κηθξνεπεμεξγαζηή ζα πξέπεη λα έρεη ηηο αθόινπζεο ελδείμεηο:
• Ώξεο ιεηηνπξγίαο θάζε ζπκπηεζηή
• Ρεύκα ιεηηνπξγίαο θάζε ζπκπηεζηή
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• Τςειή θαη ρακειή πίεζε ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο
• Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
• Θεξκνθξαζία λεξνύ θαη θαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία λεξνύ
• Θεξκνθξαζίεο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο
• Ηκεξνκελία, ώξα θαη εκέξα
• Ιζηνξηθό βιαβώλ
Έλδεημε βιαβώλ:
• Τςειή πίεζε ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο
• Υακειή πίεζε ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο
• Τςειή ζεξκνθξαζία θαηάζιηςεο ζπκπηεζηή
• Μεδεληθή παξνρή λεξνύ
• Ηιεθηξηθή ππεξθόξηηζε ζπκπηεζηή
• Ηιεθηξηθή ππεξθόξηηζε αλεκηζηήξσλ
• Βιάβε επηηεξεηή θάζεο
• Βιάβε αηζζεηεξίνπ
• Βιάβε αληηπαγσηηθήο ιεηηνπξγίαο
• Βιάβε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ςπθηηθνύ κέζνπ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Δπξσπατθό Δληαίν Έληππν ύκβαζεο (ΔΔΔ)
Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο
του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν
διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι
απάντθςθ τουσ.
ΟΔΘΓΙΕ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΕΓΓΡΑΦΟΤ ΤΜΒΑΘ (ΕΕΕ)
Θ ανακζτουςα αρχι:
Δθμιουργεί ςτο διαδικτυακό τόπο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το πρότυπο eΕΕΕΣ για τθν
ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ, το παράγει ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF και ςτθ ςυνζχεια τα δφο αρχεία
αναρτϊνται ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ ςτον ιςτότοπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ εξισ:
- αναρτάται το αρχείο τφπου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, ξεχωριςτά από το κείμενο τθσ διακιρυξθσ και ωσ
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
- το αρχείο τφπου XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων, προκειμζνου να
το χρθςιμοποιιςουν για τθν δθμιουργία τθσ ςχετικισ απάντθςισ τουσ, μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ του
ΕΣΘΔΘΣ (ονόματι Promitheus ESPDint).
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:
(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το ωσ άνω αρχείο XML από τον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ ςτον ιςτότοπο
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα:
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στθν ιςτοςελίδα αυτι πρζπει να επιλζξει «Ανάγνωςθ ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το αρχείο XML
του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ.
(β) Στθ ςυνζχεια, κακοδθγείται από το ςφςτθμα για τθν ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων που ζχουν
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι και υποχρεωτικά ςυμπλθρϊνονται και τα πεδία με τθν θμερομθνία και
τον τόπο ςφνταξθσ.
Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό τουσ κα ςυμπλθρωκεί το ςχετικό
πεδίο του ΕΕΕΣ (Μζροσ II, Ενότθτα Β).
(γ) Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου ο οικονομικόσ φορζασ επιλζγει «Εξαγωγι (PDF)» και είναι
πλζον δυνατι θ μετατροπι του αρχείου ςε PDF.
(δ) Αμζςωσ μετά τθν παραγωγι του αρχείου PDF αυτό εκτυπϊνεται και ςτθ ςυνζχεια υπογράφεται
κατάλλθλα.
(ε) Το υπογεγραμμζνο ζγγραφο υποβάλλεται ςτον (υπο)φάκελο τθσ προςφοράσ με τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ.
Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου XML ςτα ςυνθμμζνα του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν εναλλακτικά:
Α)
να
προςφεφγουν
απευκείασ
ςτθν
θλεκτρονικι
υπθρεςία
eΕΕΕΣ
του
ΕΣΘΔΘΣ
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ από τθν αρχι, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ
τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να
ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το υπογράψουν
και να το υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ είτε
Β) να κατεβάηουν το ΕΕΕΣ που ζχει αναρτθκεί ςε μορφι pdf ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ ςτον
ιςτότοπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον
εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το
εκτυπϊνουν προκειμζνου να το υπογράψουν και να το υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Σελίδα 41
Σελίδα 46 από 54

ΑΔΑ: ΩΦΣΑ7Λ6-Ν8Ψ

Σελίδα 42
Σελίδα 47 από 54

ΑΔΑ: ΩΦΣΑ7Λ6-Ν8Ψ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III - Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
φμβαςθ : «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ
ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΣΘ Δ/ΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΘ Π.Ε.ΘΛΕΙΑ»
τοιχεία Προςφζροντοσ (Οικονομικοφ Φορζα)
Επωνυμία εταιρείασ : ........................................
ΑΦΜ/ΔΟΥ : ........................................................
Διεφκυνςθ: .........................................................
Τθλ. Επικοιν.:......................................................
E-mail: ................................................................
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ: «Ονοματεπϊνυμο, ιδιότθτα»

Α.Α.

1

2

3

Περιγραφι
Αντλία κερμότθτασ αζρα – νεροφ, ψφξθσ –
κζρμανςθσ, ονομαςτικισ απόδοςθσ ψφξθσ
≥80ΚW και κζρμανςθσ ≥85ΚW με scroll
ςυμπιεςτζσ και χειριςτιριο.
Ενςωματωμζνο ψυχροςτάςιο με αντλία
κυκλοφορίασ, δοχείο διαςτολισ και όλα τα
υλικά και μικροχλικά που απαιτοφνται ζςτω
και μθ ρθτά αναφερόμενα ςτθν παροφςα
τεχνικι περιγραφι.
Εργαςία
για
τθν
απεγκατάςταςθ
υφιςτάμενθσ αντλίασ κερμότθτασ,
τθν
εγκατάςταςθ τθσ νζασ αντλίασ κερμότθτασ,
δοκιμζσ ςτεγανότθτασ και καλισ λειτουργίασ,
επιςκευι – ςυντιρθςθ του δικτφου διανομισ,
εκκίνθςθ και κζςθ ςε λειτουργία.

Μον.
Μζτρθς.

Ποςότθτα

τεμ.

1

τεμ.

1

τεμ.

1

Σιμι
Μονάδασ

Αξία *€+

Σφνολο:
Φ.Ρ.Α. 24%:
Σφνολο:
Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι
(αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) : ...............................................................................................θμζρεσ
Θμερομθνία

:.......................................

(Υπογραφι - Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV – Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
1. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. )
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………...1
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ
.....................................................2 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ..............
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ
(υπέρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε
(5) θμζρεσ 3 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………...
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2.4.5. τθσ
Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε4.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

1

Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ.
3
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
4
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
2
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΛΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πφργοσ, …../06/2021
Αριθ. πρωτ: οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ με αρ.πρωτ: οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/………./……../2021

Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ – Γεν.Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ-Δ/νςθ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ
/Τμιμα Προμθκειϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ, μετά τθν υπϋ αρικμ. …..…./2021 ΑΔΑ: (………………..)
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ, προκθρφςςει Συνοπτικό Διαγωνιςμό ανάδειξθσ αναδόχου για τθν
«προμήθεια και εγκατάςταςη αντλίασ θερμότητασ για τισ ανάγκεσ κλιματιςμοφ τησ Δ/νςησ Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν τησ Περιφέρειασ Ενότητασ Ηλείασ, προχπολογιςμοφ έωσ 37.200,00€ ςυμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ με κριτήριο κατακφρωςησ την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά βάςει τιμήσ».
Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι 30.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ (37.200,00€ με ΦΠΑ) και οι ςχετικζσ
δαπάνεσ κα βαρφνουν τον Κ.Α.Ε :02.03.072.0869.01.0001, και τον Κ.Α.Ε.:02.03.072.1729.01.0001 πιςτϊςεισ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021. Για το ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί θ Α/Α:1818 (ΑΔΑ: Ψ3ΩΤ7Λ6ΣΥ4) και θ Α/Α 1819 (ΑΔΑ : ΩΝ0Ε7Λ6-ΧΞΙ) αποφάςεισ δζςμευςθσ πίςτωςθσ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ: Η πλέον ςυμφέρουςα από οικονομικήσ απόψεωσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει
τιμήσ, για το ςφνολο τθσ παρεχόμενθσ προμικειασ και υπθρεςίασ.
Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και για δφο (2) μινεσ.
Κάκε προςφορά κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κα ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 180 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV) : 42511110-5 «Αντλίεσ κερμότθτασ».
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςό ίςο με το 2% επί του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΠΑ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 21 του ν. 4782/2021.
Τα αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ, υποβάλλονται εγγράφωσ ςτθν ανακζτουςα
αρχι ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, επί τθσ Διακιρυξθσ ςτο e-mail: ddo-proc@ilia.pde.gov.gr και επί των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτο e-mail: aniarchos@ilia.pde.gov.gr
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Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί, ςτισ παρακάτω θμερομθνίεσ:
Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΚΗΜΔΗΣ …../06/2021.
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: από τθν ανάρτθςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ.
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν …./06/2021 θμζρα …………….. και ϊρα 10:00.
Ημερομθνία Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν τθν ……./06/2021 θμζρα ……………. και ϊρα 10:30 π.μ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ.
Αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ για πλιρθ και ελεφκερθ πρόςβαςθ διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω τθσ
θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ www.pde.gov.gr, ενϊ θ παροφςα περίλθψθ αναρτικθκε ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια».
Κάκε ςχετικι πλθροφορία κα παρζχεται από τθν ανακζτουςα αρχι, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, από
8.30 π.μ. ζωσ 14.30 μ.μ. ςτo τθλζφωνο 26213-60425 κα Αλτάνθ Κλεοπάτρα (ddo-proc@ilia.pde.gov.gr) επί τθσ
Διακιρυξθσ και ςτο τθλζφωνο 26213-60263 κo A. Νιάρχο (aniarchos@ilia.pde.gov.gr) επί των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΣΜΗΜΑΣΟ
/ 06 / 2021

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
/ 06 / 2021

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
/ 06 / 2021

Δ. ΝΣΟΑ

. ΝΙΚΟΛΑΟΤ

Κ. ΚΟΛΛΑΡΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) 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. 248595/27-12/2016 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.: 148559/3642/02-06-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν «προμικεια
και εγκατάςταςθ αντλίασ κερμότθτασ για τισ ανάγκεσ κλιματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν τθσ Π.Ε. Ηλείασ», προχπολογιςμοφ 37.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τιμισ.

Β) Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ιτοι:
1) Σθ διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτιματα τθσ
2) Σθν περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) 1. υγκροτεί τθν τριμελι επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν αποτελοφμενθ από
τουσ κάτωκι υπαλλιλουσ:
Σακτικά μζλθ
1. Γιαννζλου Ιωάννα, ΣΕ Μθχανικϊν, ωσ Πρόεδροσ
2. Νιάρχοσ Άγγελοσ, ΠΕ Μθχανικϊν
3. Ακαναςόπουλοσ Ιωάννθσ, ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ

Αναπλθρωματικά μζλθ:
1. Σςϊνθσ Παναγιϊτθσ, ΣΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ, ωσ Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
2. Παπαπζτρου Παναγιϊτα, ΣΕ Μθχανικϊν
3. Πολυβοφ Χριςτίνα , ΔΕ Διοικθτικοφ-Γραμματζων

Σα Αναπλθρωματικά Μζλθ (πλθν του Αναπλθρωτι Προζδρου) καλοφνται από τθν Πρόεδρο (ι τον
αναπλθρωτι του) προσ αναπλιρωςθ κωλυομζνων τακτικϊν μελϊν χωρίσ ςυγκεκριμζνθ αντιςτοιχία.

2) υγκροτεί τθν τριμελι επιτροπι ενςτάςεων αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι υπαλλιλουσ:

Σακτικά μζλθ
1. Ιωαννίδθσ Απόςτολοσ, ΠΕ Μθχανικϊν, ωσ Πρόεδροσ
2. Αντωνοποφλου Χριςτίνα, ΠΕ Γεωπόνων
3. Σςαπάρα Ελζνθ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ
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ΑΔΑ: ΩΦΣΑ7Λ6-Ν8Ψ
Αναπλθρωματικά μζλθ
1. Μαλεβίτθ Μαρία, ΠΕ Μθχανικϊν, ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2. Καρνάρου Κωνςταντίνα, ΔΕ Διοικθτικοφ-Γραμματζων
3. Κορμπάκθσ Νικόλαοσ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ

Σα Αναπλθρωματικά Μζλθ (πλθν του Αναπλθρωτι Προζδρου) καλοφνται από τον Πρόεδρο (ι τον
αναπλθρωτι του) προσ αναπλιρωςθ κωλυομζνων τακτικϊν μελϊν χωρίσ ςυγκεκριμζνθ αντιςτοιχία.

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2021 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και
ςυγκεκριμζνα τουσ ΚΑΕ: 02.03.072.0869.01.0001 και Κ.Α.Ε.:02.03.072.1729.01.0001 τθσ Π.Ε. Ηλείασ και
ζχουν εκδοκεί θ Α/Α 1818 (ΑΔΑ: Ψ3ΩΣ7Λ6-Τ4) και θ Α/Α 1819 (ΑΔΑ : ΩΝ0Ε7Λ6-ΧΞΙ) Αποφάςεισ ζγκριςθσ
δαπάνθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε..

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

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

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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