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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 280357/1783

ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1232/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 280325/4200/06-10-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
– Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1232/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν
παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ ςε
(Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτο, Βόνιτςα, Αςτακό) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε.
Αιτωλ/νίασ (Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΥ), προχπολογιςμόσ: 180.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Β) Συγκρότθςθ
τθσ επιτροπισ διενζργειασ – αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 9ΛΛΗ7Λ6-ΦΤΓ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
282438/1805/07-10-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Σπθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

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

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1232/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 6ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των
κτιρίων ευκφνθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ ςε (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία,
Ναφπακτο, Βόνιτςα, Αςτακό) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ (Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ,
ΚΕΔΔΥ), προχπολογιςμόσ: 180.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Β) Συγκρότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ –
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

280325/4200/06-10-2021

ειςιγθςθ

τθσ

Αντιπεριφερειάρχθ

Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
– Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν. 4782/2021.
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό
πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ
για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014
για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ»
 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.»
 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων
(ΚΘΜΔΘ)” (Β’ 1781)
1. τθσ με αρ. 64233/2021 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων
και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των
Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του
Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)».
- τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων
υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)
 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».
 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ
Νομοκεςίασ»
 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
2. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ
του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»
 του 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»,
 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,
 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν
Προςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,
 Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν αρικμ. 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/τ.Β/30-12-2016).
 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
 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
 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».
 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.
 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».
 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
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 Σθν αρικμ. 16/2021 (ΑΔΑ: 90T27Λ6-T8Ω) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου ΠΔΕ με κζμα «Ζγκριςθ του
ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2021».
 Σο υπ' αρικμ. πρωτ. 248411/3599/08-09-2021 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ (πρωτογενζσ αίτθμα ΑΔΑΜ:
21REQ009315930) τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ –Οικονομικοφ Π.Ε Αιτ/νίασ
 Σθν υπ' αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/259409/14331 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Πίςτωςθσ του Σμιματοσ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ.
 Σθν υπ' αρικμ. πρωτ. 265750/14642/23-09-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (Α/Α:2913, ΑΔΑ:67Ι77Λ6ΙΡΘ, ΑΔΑΜ: 21REQ009316011) τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του Σμιματοσ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Π.Δ.Ε., (ωσ ζγκριςθ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ)
 Σο με υπ. αρικ. πρωτ. 279622/4194/06-10-2021 ζγγραφο του Σμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ Π.Ε Αιτωλ/νίασ
με το οποίο μασ εςτάλθςαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ προκειμζνου να ξεκινιςουμε τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ.
Σο Σμιμα Προμθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, προτίκεται να κινιςει διαδικαςίεσ για τθν
«Διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των
κτιρίων ευκφνθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ, ςε (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτο,
Βόνιτςα, Αςτακό) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ (Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ), προχπολογιςμοφ
ζωσ του ποςοφ των 180.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Πίνακασ Κτιρίων αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ

Κτίρια
Α/Α
Τπθρεςία

Πολθ/ Σαχ.Διεφκυνςθ

400

Αιτωλικοφ
ΜΕΟΛΟΓΓΙ

1

Δ/ΝΘ
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2

ΣΜΘΜΑ
ΧΟΡΘΓΘΘ
ΑΔΕΙΩΝ
ΟΔΘΓΘΘ & ΣΜΘΜΑ ΣΕΧΝΙΚΟ & 600
ΑΔΕΙΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ

3

ΚΣΕΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ

250

4

ΚΣΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ

300

5

Δ/ΝΘ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

6

Δ/ΝΘ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

492,8

7

Κ.Ε..Τ.

150

8

ΔΙΟΙΚΘΣΘΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ

1000

9
10

&

τ.μ.- όροφοι

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

520

ΣΜΘΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
800
ΑΓΡΙΝΙΟΤ
ΣΜΕ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ & ΑΓΡΟΣΙΚΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ 200
ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ

141

,

2ο χιλ. Ε.Ο. ΑγρινίουΑντιρρίου 51 Βϋ ,
ΑΓΡΙΝΙΟ
Αιτωλικοφ
143
,
ΜΕΟΛΟΓΓΙ
Εκνικό
τάδιο
,
ΑΓΡΙΝΙΟ,30100
Σραυλαντϊνθ 2 , Σ.Κ.
30 200 ΜΕΟΛΟΓΓΙ
Κφπρου
20
,
Μεςολόγγι
Ναυπάκτου 168 ,
Μεςολόγγι
Ν.Ε.Ο.
ΑγρινίουΑντιρρίου
Σζρμα Αναπαφςεωσ ,
Αγρίνιο
Διόσ 9 και Βυηαντίου,
ΣΚ 30300

11

ΣΜΘΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
150
& ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Χαβίννθ
112,
Αμφιλοχία, 30500

12

ΣΜΘΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
120
& ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΘΕΡΜΟΤ

Θζρμο, 30008 ΘΕΡΜΟ
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13

ΣΜΘΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
102
& ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΒΟΝΙΣΑ

Μακαρίου
Κφπρου,
30002 ΒΟΝΙΣΑ

14

ΣΜΘΜΑ
ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ

Θρϊων Πολυτεχνείου
47 Μεςολόγγι, 30200

15

ΣΜΘΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
109
& ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΑΣΑΚΟΤ

Αςτακόσ, 30006

16

ΚΣΙΡΙΟ "ΧΡΤΟΓΕΛΟΤ"

Φρειδ.Κατάςου

ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ

340

765

Ειςθγείται :
1. Σθν ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, για τθν «Παροχι
υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ, ςε (Μεςολόγγι, Αγρίνιο,
Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτο, Βόνιτςα, Αςτακό) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ (Δ/βάκμιασ,
Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ), προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 180.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. κακϊσ και
ζγκριςθ των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ, ιτοι:
Α) Σθσ διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ.
Β) Σθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο.
2. Σθ ςφςταςθ τριμελοφσ επιτροπισ διενζργειασ – αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του εν λόγω
διαγωνιςμοφ κακϊσ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν, κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι
διακζτουν τα τυπικά προςόντα με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 26 του ν. 4024/2011. Ζχοντασ υπόψιν το άρκρο
108 του Ν.4782/2021 προτείνουμε τουσ κάτωκι υπαλλιλουσ:
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΘ
 ΡΙΗΟΤ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ, Σ.Ε. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ ωσ Πρόεδροσ
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ
 ΦΟΤΡΣΟΤΝΘ ΑΝΝΑ, Σ.Ε. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ – ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ
ΑΝΑΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΘ
 ΧΕΙΜΩΝΑ ΒΑΙΛΘ, Π.Ε. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ
 ΦΟΤΝΣΑ ΟΦΙΑ, Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ
 ΣΕΦΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΘ, Π.Ε. ΚΟΙΝΟΝΙΩΛΟΓΩΝ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ
3. Σθν εξουςιοδότθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ για τθν υπογραφι των ςχετικϊν
ςυμβάςεων που κα προκφψουν, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-102020) απόφαςθσ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 02.02.072.0875.01.1231 «Αμοιβζσ για δαπάνεσ
κακαριότθτασ» του προχπολογιςμοφ με τθν Απόφαςθ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ: Α/Α 2913, αρικμ. πρωτ.
265750/14642/23-09-2021 (ΑΔΑ : 67Ι77Λ6-ΙΡΘ).

Θ Διακιρυξθ και θ Περίλθψθ αυτισ ζχουν ωσ εξισ:
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ : ΚΥΡΟΥ 30
Τ.Κ. 30200, - Ι.Ρ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ: Α. ΚΑΑΤΗΟΓΙΑΝΝΘΣ
ΤΘΛ. 26313 61212
E-MAIL: a.karatzogiannis@aitnia.pde.gov.gr

Α/Α Συςτιματοσ:……….

ΔΙΑΚΘΥΞΘ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ
Για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των
κτιρίων ευκφνθσ τθσ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ, διετοφσ διάρκειασ από
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, Ρροχπολογιςμοφ ζωσ 180.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
CPV:90911200-8
«Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ κτιρίων»
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)

997824337 Αϋ Δ.Ο.Υ. ΡΑΤΩΝ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Διοικθτιριο

Ρόλθ

Ι.Ρ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

30200

Τθλζφωνο

+30 2631361212 / 2631361616

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

a.karatzogiannis@aitnia.pde.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Καρατηογιάννθσ Ανδρζασ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτ/νίασ και ανικει ςτθν
«Γεληθή Κπβέξλεζε (Υπνηνκέαο 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), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει με το ν. 4782/2021.

Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
β)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: (www.promitheus.gov.gr)
γ)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
δ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο
διαδίκτυο (URL): http://www.pde.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ / Ρεριφερειακι
Ενότθτα Αιτ/νίασ. Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 02.02.072.0875.01.1231 «Αμοιβζσ
για δαπάνεσ κακαριότθτασ» του προχπολογιςμοφ με τθν Απόφαςθ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ: Α/Α
2913, αρικμ. πρωτ. 265750/14642/23-09-2021 (ΑΔΑ : 67Ι77Λ6-ΙΘ).

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ, ςε Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτο, Βόνιτςα,
Αςτακό) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ (Δ/βάκμιασ, Ρρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΥ), ςφμφωνα με τισ
αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Αναλυτικι περιγραφι
του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο παραπάνω Ραράρτθμα.
Θ παρεχόμενθ υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 90911200-8 «Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ κτιρίων»
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 145.161,29 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
24% (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 180.000,00 ) και αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν
κακαριςμοφ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτ/νίασ, ςε Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο,
Αμφιλοχία, Ναφπακτο, Βόνιτςα, Αςτακό) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ (Δ/βάκμιασ,
Ρρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΥ) διάρκειασ 24 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα βαρφνει τισ
εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ, ςτον ΚΑΕ 0875. Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ ΕλλάδασΡεριφερειακι Ενότθτα Αιτωλ/νίασ προζβθ ςτον προγραμματιςμό και προχπολογιςμό του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ και το δθμόςιο ςυμφζρον.
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ δθμοπρατθκείςασ υπθρεςίασ (ολικι προςφορά) τθσ
διακιρυξθσ.
Θ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Επί ποινι απορρίψεωσ οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων δεν μποροφν να υπερβαίνουν τον
προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ κακορίηεται ςτο παρόν άρκρο.
Ρροβλζπεται δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ για τρεισ (3) μινεσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ. Τυχόν περαιτζρω παρατάςεισ και μζχρι ολοκλιρωςθσ
τθσ επόμενθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ απαιτεί τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και των δυο μερϊν. Θ ςυνολικι
διάρκεια των παρατάςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν αρχικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (κατευκ. Οδθγία
2, απόφαςθ 231/2014 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ).
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ τιμισ.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το ν. 4782/2021.


του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 324-337,
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ
διατάξεισ»
 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.»
 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα :
“φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 1781)
 τθσ με αρ. 64233/2021 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν
ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)».
- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των
Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)
 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων».
 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ»


του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»


του 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»,

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»,
 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119,
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 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,


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).
 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 του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2021».
 Το υπ' αρικμ. πρωτ. 248411/3599/08-09-2021 αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ (πρωτογενζσ αίτθμα ΑΔΑΜ:
21REQ009315930) τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ –Οικονομικοφ Ρ.Ε Αιτ/νίασ


Τθν υπ' αρικμ. πρωτ. ΡΔΕ/ΔΟΔΕ/259409/14331 Βεβαίωςθ Δζςμευςθσ Ρίςτωςθσ του Τμιματοσ
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΡΔΕ.

 Τθν υπ' αρικμ. πρωτ. 265750/14642/23-09-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α/Α:2913,
ΑΔΑ:67Ι77Λ6-ΙΘ, ΑΔΑΜ: 21REQ009316011) τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, του
Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε., (ωσ ζγκριςθ του πρωτογενοφσ αιτιματοσ)
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 το με υπ.αρικ. πρωτ. 279622/4194/06-10-2021 ζγγραφο του Τμιματοσ Διοικθτικισ Μζριμνασ Ρ.Ε
Αιτωλ/νίασ με το οποίο μασ εςτάλθςαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ προκειμζνου να ξεκινιςουμε τθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ,
 τθν αρικμ. ………………………… απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: Α. Ζγκριςθ των όρων τθσ
διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, των κτιρίων
ευκφνθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτ/νίασ, προχπολογιαμόσ: 180.000,00 € με ΦΡΑ. Β. Συγκρότθςθ
τριμελοφσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ
- Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ …./…./2021 και ϊρα 23:00
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του
ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ
www.promitheus.gov.gr).

1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Δεν απαιτείται δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: …..
και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του
Ν. 4412/2016 ςτισ παρακάτω εφθμερίδεσ:
1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………

Ρερίλθψθ 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/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): http:/www.pde.gov.gr ςτθ διαδρομι: Ενθμζρωςθ ► Ρροκθρφξεισ.
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Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

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 κακϋόλθ 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 ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ]
θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.

2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ 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,
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ1. 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 των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Σχετικά υποδείγματα παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
1

Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι 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”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ.
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975).
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2.1.6 Προζηαζία Προζφπικών Γεδομένφν
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ.
2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη
ζε πνζνζηό 2% ππνινγηδόκελν επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο , εθηόο Φ.Π.Α επί ηεο πξνζθεξόκελεο ζπλνιηθήο
ππεξεζίαο, ιτοι ποςοφ 2.903,23 ευρϊ. 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.
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι ………….. άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
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
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 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.
2-4 (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 5 θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά
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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, Α’ 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 (Α’ 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 (ΕΕ 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 (Α’103),
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 (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1),
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. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά:
-ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.)
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ 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, τα 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 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
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τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι
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.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.
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.
2.2.3.3 Στθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία δεν προβλζπεται παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό
αποκλειςμό τθσ παρ. 2.2.3.2
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,
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ιδίωσ εάν ςε βάροσ του
ζχουν επιβλθκεί, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ, τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται,
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι
δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.
(β) εάν 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
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(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, 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
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φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .
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 ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το
ςχετικό γεγονόσ.
2.2.3.5. Κακότι θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρϊ, δεν
εντάςςεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 3310/2005 και δεν ιςχφει ο αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
(παρ. 4, αρ.4 Ν. 3310/2005).
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. 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 (αυτoκάκαρςθ). 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 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. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία
ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.
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 κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, δεν απαιτείται.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν το απαιτοφμενο αρικμό εργαηομζνων όπωσ ορίηεται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ I .
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Δεν απαιτοφνται
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
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οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
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 δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου
105 του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα IIΙ, το οποίο
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1.
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν 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.
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 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.
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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.
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ
παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ
του.
Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν.
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ.
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω
υποχρεϊςεισ του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. . Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ
διλωςθ ςυναίνεςθσ.
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.
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.
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Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
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 τθν παράγραφο 2.2.3.2 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.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
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iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ.Θ.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ.
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Δεν απαιτείται απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
κατάςταςθ του προςωπικοφ που κα αναλάβει τον κακαριςμό των κτιρίων.
Β.5. Δεν απαιτείται απόδειξθ ςυμμόρφωςθσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 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, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) 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 ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ 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 Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν,
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του
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διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ
ςφμβαςθ.
Β.10. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:

2.3



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. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν.

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ για
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.
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.
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν
κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ.
64233(Β’2453/09-06-2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και
Υπθρεςίεσ).
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο)
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά»,
ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι
προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται
θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν.
Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ
λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει ςε κάκε υποφάκελο τθσ προςφοράσ τουσ να επιςυνάψουν τα αρχεία που
απαιτοφνται και αναφζρονται ςτα άρκρα 2.4.3 και 2.4.4 κακϊσ και όποιο άλλο αρχείο κεωροφν ότι
υποςτθρίηει και τεκμθριϊνει τθν προςφορά τουσ

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
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Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά,
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι :
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2
Σελίδα 26
Σελίδα 32 από 85

ΑΔΑ: 9ΛΛΗ7Λ6-ΦΤΓ

περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά,
προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Ο παραπάνω ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κα αναγράφει με κεφαλαία τα εξισ :
ΡΟΣ: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ, Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ - Επιτροπι Διαγωνιςμοφ , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Κτίριο Διοικθτθρίου, Τ.Κ. 30200.
ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ « Ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, για τθ ςφναψθ διετοφσ ςφμβαςθσ από τθν
υπογραφι τθσ, για τθν κακαριότθτα των κτιρίων, που ςτεγάηονται Υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ
(Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτοσ, Βόνιτςα, Αςτακόσ) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρ.Ε.
Αιτωλ/νιασ (Δ/βάκμιασ, Ρρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΥ) προχπολογιςμοφ ζωσ 180.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α. με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.
ΑΡΟ: (ΡΛΘΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ)
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει.
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ
αποςτολισ κατά περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.
2.4.3 Περιετόμενα Φακέλοσ «Γικαιολογηηικά σμμεηοτής- Σετνική Προζθορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα αυτισ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
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Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά
H τεχνικι προςφορά που κα υποβλθκεί κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ
που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “ Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και
Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ
πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Οι ςυμμετζχοντεσ εκτόσ από τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ, κα πρζπει να
ςυμπλθρϊςουν, να υπογράψουν ψθφιακά και να υποβάλλουν θλεκτρονικά τθν τεχνικι τουσ προςφορά
και:
1. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), (ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ
ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ,
(δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο), ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του
διαγωνιςμοφ (τίτλοσ, Α/Α ΕΣΘΔΘΣ) και κα δθλϊνεται ότι:
A) Ο προςφζρων αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.
B) Θ προςφορά είναι ςφμφωνθ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ και τισ απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
2. Τον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ, κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά
υπογεγραμμζνο.
Πλα τα παραπάνω ζγγραφα κα πρζπει να φζρουν τθν ψθφιακι υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου
του προςφζροντοσ .

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, τθ
ςυνολικι τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με το υπόδειγμα του
Ραραρτιματοσ ΙV τθσ διακιρυξθσ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ.
Επιππόζθεηα ο πποζθέπυν ζηον ηλεκηπονικό «Φάκελο Οικονομικήρ Πποζθοπάρ» ππέπει να
ζςμπληπώζει και να ςποβάλλει ζε μοπθή απσείος .pdf, τηθιακά ςπογεγπαμμένο, ηον Πίνακα
ΑΝΑΛΥΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ TOY ΑΡΘΡΟΥ 22Ν. 4144/2013-ΦΕΚ88) ηος Παπαπηήμαηορ ΙVηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ.
Τιμζσ
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ δίνεται ςε ευρϊ για το ςυνολικό κόςτοσ (24 μινεσ),
χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται το ΦΡΑ. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ευρϊ γίνεται με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο
δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
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.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
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Το προςφερόμενο ποςό πρζπει να καλφπτει το ςφνολο του ζργου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και
κα αφορά κάκε είδουσ δαπάνεσ, επιβαρφνςεισ και αμοιβζσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων όπωσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
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 κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Επιπλζον, οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ πρζπει ςφμφωνα με το Άρκρο 22
του N. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Αϋ/18.04.2013) όπωσ αυτό αντικατζςτθςε το Άρκρο 68 του N. 3863 (ΦΕΚ 115
Αϋ) «Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν» να υποβάλλουν επί ποινι απορρίψεωσ τα
εξισ:
1. Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο.
2. Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ.
3. Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι (Εάν υπάγονται να
επιςυναφκεί αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ ςτο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ)
4. Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν
των εργαηομζνων.
5. Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.
6. Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων.
Οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε
χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ωσ άνω ςτοιχεία. Στθν προςφορά τουσ πρζπει επίςθσ να
υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του
εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων.
Σε κάκε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Διενζργειασ-Αξιολόγθςθσ διαπιςτϊςει ότι θ προςφορά είναι
αςυνικιςτα χαμθλι, οφείλει να καλζςει εγγράφωσ τον διαγωνιηόμενο να αιτιολογιςει το αςυνικιςτα
χαμθλό τθσ προςφοράσ του, και να κρίνει εν όψει των υποβλθκειςϊν εξθγιςεων και υπό τισ
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ τθσ διενεργοφμενθσ διαδικαςίασ , εάν οι εξθγιςεισ αυτζσ είναι ανεπαρκείσ και
να απορρίψει τθν προςφορά του ωσ απαράδεκτθ (ΑΡΟΦΑΣΘ 6/2016 ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ) .

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο
ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
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
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προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν 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 να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα 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 ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι
το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
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παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

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


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τθν ……………………………………………και ϊρα………..



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

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ 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. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.
Ειδικότερα :
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν
παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε
πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν.
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά,
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ, και
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ
του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, 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.
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων (« Δικαιολογιτικά Συμμετοχισ»,
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά ») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε
κατάταξθ μειοδότθ, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Πρόζκληζη
σποβολής
δικαιολογηηικών
Γικαιολογηηικά προζφρινού αναδότοσ

προζφρινού

αναδότοσ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 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 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.
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Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπεβλικθκαν, θ
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν.
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία , 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 αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
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Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ.

3.3 Καηακύρφζη - ζύναυη ζύμβαζης
3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ
απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ
κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ
ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί
οριςτικά,
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ,
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται,
και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν.
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ,
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
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υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του .
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ .
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 .
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ
προςφυγισ.
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Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι
πράξθσ.
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι.
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν
από κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.
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Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138
ν. 4782/2021 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:
Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό
αποφανκεί διαφορετικά .

3.5 Μαηαίφζη Γιαδικαζίας
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β)
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ ι το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα ΙV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ .
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2. Στισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ όπωσ θ παροφςα, ελζγχεται θ τιρθςθ των
διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των
εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου, κακϊσ και θ πιςτι τιρθςθ όςων είχε
κατακζςει ςτθν προςφορά του αναφορικά με:
1. Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο.
2. Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ.
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3. Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι (Εάν υπάγονται να
επιςυναφκεί αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ ςτο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ)
4. Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν
των εργαηομζνων.
5. Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.
6. Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων.
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν,
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και
αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων
εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν
να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ,
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό
περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.

4.4

Υπεργολαβία

Δεν επιτρζπεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με
απόφαςθ τθσ Α.Α.
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο,
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
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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.
δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ,
ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα
ςχζδιο ςφμβαςθσ.

Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτωλ/νίασ διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ
ςφμβαςθ όταν προκφπτουν λόγοι υπθρεςιακοί ι ανωτζρασ βίασ ι εάν εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ
κάλυψθσ των αναγκϊν κακαριότθτασ των κτιρίων με δικά τθσ μζςα. Ρροσ τοφτο υποχρεοφται να
ειδοποιιςει τον ανάδοχο δεκαπζντε (15) θμζρεσ νωρίτερα.
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτ/νίασ διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ
ςφμβαςθ χωρίσ καμία υποχρζωςθ εάν οι ανάγκεσ τθσ ςε προςωπικό καλυφκοφν από προςλιψεισ ι άλλο
δθμόςιο φορζα.
Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ-Ρεριφερειακι
Ενότθτα Αιτ/νίασ, ςε περίπτωςθ καταργιςεωσ υπθρεςιϊν που ςτεγάηονται ςτα κτίρια τθσ παροφςασ
Σφμβαςθσ ι υπαγωγισ τουσ ςε άλλο φορζα εκτόσ τθσ Ρ.Ε. Αιτ/νίασ ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο εκλείψει
ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου που αφορά θ παροφςα Διακιρυξθ, οπότε
ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τα ςυγκεκριμζνα κτίρια διακόπτεται με απόφαςθ τθσ
Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ. Τζλοσ, ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςθ του ςε περίπτωςθ
προςωρινισ διακοπισ λειτουργίασ υπθρεςιϊν για οποιοδιποτε λόγο.
Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του
άρκρου 68 του ν. 3863/2010.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται υποχρεωτικά ανά μινα για τθν εκτζλεςθ των αντίςτοιχων
εργαςιϊν του προθγοφμενου μινα, φςτερα από τθν ποιοτικι παραλαβι των εργαςιϊν κακαριότθτασ από
το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. 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 επιβάλλεται
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.
Σε περίπτωςη τροποποίηςησ των διατάξεων τησ κείμενησ νομοθεςίασ περί νομίμων κρατήςεων ή/και
φόρου ειςοδήματοσ ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηςη/ςυμπλήρωςη τυχόν διατάξεων, οι όροι τησ
ςφμβαςησ, ςυμμορφώνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
γ) ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ με
τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου.
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου
203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία τριάντα θμερϊν από τθν
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κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν.
4605/2019).
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ,
δ) Στθν περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθ μθ ςυμμόρφωςθ του
αναδόχου ςε ςχετικι ζγγραφθ παρατιρθςθ, όπωσ π.χ. ελλείψεισ προςωπικοφ, παραλείψεισ, πλθμμελοφσ
εργαςίασ, κ.α., δφναται να επιβλθκεί ποινικι ριτρα 1% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γιοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηφν ζσμβάζεφν
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ 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
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προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γικαζηική επίλσζη διαθορών
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.
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6.
6.1

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
αρμόδια Υπθρεςία ι από Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιϊν Κακαριότθτασ που κα
οριςτεί (παρ. 1 αρ. 216 Ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.4608/19), θ οποία και κα ειςθγείται ςτο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, με δικαίωμα
μονομεροφσ παράταςθσ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τρεισ (3) μινεσ. Τυχόν περαιτζρω
παρατάςεισ και μζχρι ολοκλιρωςθσ τθσ επόμενθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ απαιτεί τθ ςφμφωνθ γνϊμθ
και των δυο μερϊν. Θ ςυνολικι διάρκεια των παρατάςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν αρχικι διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ (κατευκ. Οδθγία 2, απόφαςθ 231/2014 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ).
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του Ν. 4412/16, κατά τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα παρακάτω κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ,
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων
ςτο άρκρο 220.
6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
παραγράφου 6.3.2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 6.3.3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ 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 τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.

6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ,
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ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5

Αναπροςαρμογι τιμισ

Αναπροςαρμογι τιμισ δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.

Ο ΡΟΕΔΟΣ
ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ
ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΑΚΕΛΛΑΟΡΟΥΛΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλσηική Περιγραθή Φσζικού και Οικονομικού Ανηικειμένοσ ηης
ύμβαζης (προζαρμοζμένο από ηην Αναθέηοσζα Αρτή)
ΜΕΟΣ Α – ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, θ οποία αποτελεί Οργανιςμό Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ Βϋ βακμοφ και είναι μθ Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι. Θ κφρια δραςτθριότθτά τθσ είναι οι
«Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ».
ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νίασ, ςε (Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτο, Βόνιτςα,
Αςτακό) και χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ (Δ/βάκμιασ, Ρρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΥ), προχπολογιςμοφ
ζωσ του ποςοφ των 180.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, με τθν προχπόκεςθ θ προςφορά να μθν
υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ και να είναι ςφμφωνθ με όςα
αναλυτικά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι,ΙΙ και ΙΙΙ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ
αυτισ.
Κωδικόσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 90911200-8 «Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ
κτιρίων»
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 145.161,29 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
24% (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 180.000,00)
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ςυνεπϊσ γίνονται δεκτζσ μόνο οι προςφορζσ
που αφοροφν το ςφνολο των κτιρίων του παρακάτω πίνακα (Ρίνακασ 1 του παρόντοσ Ραραρτιματοσ).
Πίνακασ 1. Κτίρια αρμοδιότητασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ

Κτίρια
Α/Α

Υπθρεςία

τ.μ.- όροφοι

Ρολθ/ Ταχ.Διεφκυνςθ

1

Δ/ΝΣΘ ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

400

Αιτωλικοφ 141 , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

2

ΤΜΘΜΑ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΘΓΘΣΘΣ &
ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ & ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ
ΑΓΙΝΙΟΥ

600

2ο χιλ. Ε.Ο. ΑγρινίουΑντιρρίου 51 Βϋ , ΑΓΙΝΙΟ

3

ΚΤΕΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

250

Αιτωλικοφ 143 , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

4

ΚΤΕΟ ΑΓΙΝΙΟΥ

300

Εκνικό Στάδιο , ΑΓΙΝΙΟ

5

Δ/ΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

520

Τραυλαντϊνθ 2 , Τ.Κ. 30 200
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

6

Δ/ΝΣΘ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

492,8

Κφπρου 20 , Μεςολόγγι

7

Κ.Ε.Σ.Υ.

150

Ναυπάκτου 168 ,
Μεςολόγγι

8

ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ ΑΓΙΝΙΟΥ

1000

Ν.Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου
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9

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΓΙΝΙΟΥ

800

Τζρμα Αναπαφςεωσ ,
Αγρίνιο

10

ΤΜΕ ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ & ΑΓΟΤΙΚΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ
ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ

200

Διόσ 9 και Βυηαντίου , ΤΚ
30300

11

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

150

Χαβίνθ 112,Αμφιλοχία
30500

12

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ ΘΕΜΟΥ

120

Θζρμο, 30008 ΘΕΜΟ

13

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

102

Μακαρίου Κφπρου 30002
ΒΟΝΙΤΣΑ

14

ΤΜΘΜΑ ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

340

Θρϊων Ρολυτεχνείου 47
Μεςολόγγι, 30200

15

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

109

Αςτακόσ 30006

16

ΚΤΙΙΟ "ΧΥΣΟΓΕΛΟΥ"

765

Φρειδ.Κατάςου

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από
τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
Απαράβατοσ βαςικόσ όροσ είναι θ υποχρζωςθ του Αναδόχου για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των
διατάξεων τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ, δθλαδι καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία
περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν κείμενθ εργατικι και
αςφαλιςτικι νομοκεςία, τθν οικεία Σ.Σ.Ε. ι και κάκε άλλθ κατά νόμο ιςχφουςα (π.χ. επιχειρθςιακι)
ςφμβαςθ εργαςίασ, τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και αςφάλειασ
των εργαηομζνων κτλ. Σε κάκε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί παράβαςθ του παραπάνω όρου,
καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο ο οποίοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των υποχρεϊςεων του αναδόχου ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ
που απορρζουν από τθν παροφςα διακιρυξθ.
Οι υπθρεςίεσ αφοροφν τον κακαριςμό των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ που
αναφζρονται ςτον Ρίνακα 1 του παρόντοσ παραρτιματοσ.
Ο κακαριςμόσ των κτιρίων κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ γενικά παραδεκτζσ τεχνικζσ, μεκόδουσ,
διαδικαςίεσ και τα τεχνικά μζςα, κακϊσ και τισ γραπτζσ και προφορικζσ οδθγίεσ που μπορεί να δίνει θ
Ανακζτουςα Αρχι.
Οι οικονομικοί φορείσ δφνανται να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ των κτιρίων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
προκειμζνου:
 να υπολογίςουν τθν εκτιμϊμενθ ποςότθτα των αναλωςίμων υλικϊν που κα απαιτθκοφν
προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και
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να ελζγξουν τισ εγκαταςτάςεισ και να βεβαιωκοφν ότι πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ για
απρόςκοπτθ, αποτελεςματικι και αςφαλι εργαςία του προςωπικοφ τουσ, δεδομζνου ότι ςε
περίπτωςθ δε ατυχιματοσ κα είναι οι μόνοι υπεφκυνοι.

Ο οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται:
 Να τθρεί και να εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τισ υποχρεϊςεισ του
που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου.
 Να εφαρμόηει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 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.
 Πτι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ
γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ
Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και
τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του και ότι κα λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να
διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
 Να μθν ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
 Να αναλαμβάνει κάκε ευκφνθ και κακίςταται μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για
οποιεςδιποτε φκορζσ ι ηθμιζσ που προξενεί ο ίδιοσ ι το προςωπικό του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ επίςθσ ςε πρόςωπα ι πράγματα τθσ Υπθρεςίασ από οποιαδιποτε ανεξαρτιτωσ
αιτία.
 Να εξαςφαλίηει ανελλιπϊσ το ςυμφωνθμζνο αρικμό προςωπικοφ για τθν κακαριότθτα των κτιρίων
τθσ Υπθρεςίασ και να αναπλθρϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ τουσ υπαλλιλουσ του που απουςιάηουν
για οποιονδιποτε λόγο (άδεια, αςκζνεια κ.λπ.). Αντικατάςταςθ του προςωπικοφ που διατίκεται
ςτθν Υπθρεςία επιτρζπεται μόνο κατόπιν ειδοποίθςθσ και αιτιολόγθςθσ από τθν εταιρεία. Θ
Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ προςωπικοφ, ωσ ακατάλλθλο για
ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε λόγο, οπότε ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε
αντικατάςταςθ άμεςα και χωρίσ αντιρριςεισ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και
προςόντων.
 Να αναφζρει εγγράφωσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, κάκε ηιτθμα που ανακφπτει κατά τθν
εκτζλεςθ του ζργου αναφορικά με επιμζρουσ ι ειδικά ηθτιματα που ανακφπτουν κατά τθν
εκτζλεςθ του ζργου.
 Να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται
και γνωςτοποιείται ςε αυτόν.
 Πτι ςε περίπτωςθ μεταςτζγαςθσ, οι υπθρεςίεσ κα εκτελοφνται ςτο χϊρο μεταςτζγαςθσ χωρίσ
πρόςκετθ επιβάρυνςθ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ.

Πτι εάν υπάρξει μείωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ τότε κα υπάρξει μείωςθ τθσ
μθνιαίασ ςυμβατικισ αμοιβισ τουσ κατϋ αναλογία του νζου αρικμοφ προςωπικοφ κακαριότθτασ,
του αρικμοφ ωρϊν εργαςίασ και τθσ ςυχνότθτασ κακαριςμοφ που κα απαιτθκοφν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι
2. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται:
 Να καταβάλλει όλεσ τισ αποδοχζσ, επιδόματα, προςαυξιςεισ κλπ. που δικαιοφται ο κάκε
εργαηόμενοσ, ςφμφωνα με τθν προχπθρεςία του και τθν οικογενειακι του κατάςταςθ
 Να προςκομίςει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κατάςταςθ προςωπικοφ που κα αναλάβει τον
κακαριςμό του κτιρίου κακϊσ και να πλθροφορεί και τθν Επιτροπι παραλαβισ εργαςιϊν και
παροχισ Υπθρεςιϊν του κτιρίου για κάκε αλλαγι προςωπικοφ που κα γίνεται, με ςχετικι
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επιςτολι τθσ. Θ κατάςταςθ προςωπικοφ πρζπει να είναι κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ
Εργαςίασ, ενϊ επίςθσ υποχρεοφται να προςκομίςει κατάςταςθ μιςκοδοςίασ για το ςυγκεκριμζνο
προςωπικό και αναλυτικι περιοδικι διλωςθ που υποβάλλει ςτον Ε.Φ.Κ.Α. Στθν περίπτωςθ που
διαπιςτωκεί ότι απαςχολεί αναςφάλιςτο προςωπικό, τότε θ Ανακζτουςα Αρχι καταγγζλλει
υποχρεωτικά τθ ςφμβαςθ.
 Να τθρεί βιβλίο υλικϊν κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ όπου κα καταγράφει τα υλικά με θμερομθνία
προμικειασ και αρικμό τιμολογίου το οποίο κα είναι διακζςιμο ςτθν Ρ.Ε Αιτ/νίασ, όποτε ηθτθκεί,
εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που προβλζπεται από τθν ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν
κακαριςμοφ που κα ςυναφκεί μεταξφ του αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
 Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ και εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι:

Ουδεμία εξάρτθςθ και εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με τθν Ανακζτουςα Αρχι.

Ζναντι αυτοφ του προςωπικοφ κα υπζχει αυτόσ και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ
ςφμβαςθσ ποινικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ.

Στο πλαίςιο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, να διακζτει τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ, εξοπλιςμό,
ανκρϊπινο δυναμικό και γενικότερα ό,τι απαιτείται, ζςτω κι αν αυτό δεν αναφζρεται ρθτά
ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, ϊςτε να ικανοποιοφνται πλιρωσ οι απαιτιςεισ του ςυμβατικοφ
αντικειμζνου.
3. Το προςωπικό κακαριότθτασ που κα απαςχολθκεί ςτα πλαίςια τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ με τον
ανάδοχο ζχει υποχρζωςθ:
 Να ςυμμορφϊνεται ςτουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
 Να ςυμπεριφζρεται ευγενικά προσ τουσ πολίτεσ και υπαλλιλουσ και να εφαρμόηει τα οριηόμενα
ςτον Κϊδικα Επικοινωνίασ Δθμοςίων Υπαλλιλων (Κ.Ε.Δ.Υ.).
 Να μθν δζχεται δϊρα ι φιλοδωριματα από κανζναν και για οποιονδιποτε λόγο.
 Να μθν αςχολείται με οποιαδιποτε άλλθ εργαςία κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των κακθκόντων
του.
 Να μθν καπνίηει ςτουσ χϊρουσ όπου απαγορεφεται το κάπνιςμα, κακϊσ και όταν ςυνδιαλζγεται με
εργαηόμενουσ ςτθν Υπθρεςία, με τουσ εξυπθρετοφμενουσ αυτισ, κακϊσ και τουσ τυχόν
επιςκζπτεσ τθσ Υπθρεςίασ.
 Να γνωρίηει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ του κτιρίου.
 Να κλείνει τυχόν ξεχαςμζνα ανοικτά παράκυρα, κλιματιςτικά, θλεκτρικά καλοριφζρ, λοιπζσ
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, φϊτα κ.λπ
 Να μθν ανοίγει ντουλάπεσ ι ςυρτάρια οφτε να μετακινεί ζγγραφα ι φακζλουσ που κα βρίςκονται
πάνω ςτα γραφεία των υπαλλιλων.
 Να μθν κάνει χριςθ φωτοτυπικϊν ςυςκευϊν, fax και θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
4. Θ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ διευκρινίηεται ρθτά ότι:
 Δεν κα τελεί ςε καμία απολφτωσ νομικι ςχζςθ με το προςωπικό του εργολάβου,
 Δεν κα αναλάβει καμία άμεςθ ι ζμμεςθ υποχρζωςθ οποιαδιποτε φφςεωσ ζναντι του
προςωπικοφ του εργολάβου το οποίο κα ςυνδζεται μόνο με τον εργολάβο δια εργαςιακισ ι
άλλθσ ςχζςθσ και ζναντι του οποίου υπεφκυνοσ ωσ εργοδότθσ κα είναι ο εργολάβοσ και μόνον ,

Με τθν ςφμβαςθ που κα υπογράψει αποκλείεται παντελϊσ ι τυχόν ζκτακτθ αμοιβι του
εργολάβου λόγω υπερωριακισ απαςχόλθςθσ για οποιοδιποτε λόγο του προςωπικοφ του και ο
εργολάβοσ ουδόλωσ νομιμοποιείται να εγείρει ανάλογθ αξίωςθ.
 Δεν κα επιτρζπει ςε κανζνα εργαηόμενο του αναδόχου να εργάηεται αν δεν αποδεικνφεται ότι
είναι αςφαλιςμζνοσ και μπορεί να υποχρεϊνει τον ανάδοχο να προςκομίηει τα ςχετικά επίςθμα
ζγγραφα.

Ζχει το δικαίωμα να διατθρεί παρουςιολόγιο του προςωπικοφ κακαριότθτασ του Αναδόχου, όπου
κα καταγράφεται θ ϊρα προςζλευςθσ και αποχϊρθςισ του κακϊσ και φφλλο εκτζλεςθσ εργαςιϊν
ςτο οποίο κα αναγράφονται οι εργαςίεσ που ζχουν προγραμματιςτεί να εκτελζςει το προςωπικό
του Αναδόχου (βάςει των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων) και να βεβαιϊνεται θ αντίςτοιχθ
εκτζλεςι τουσ
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Στθν περίπτωςθ που κρικεί από τθν αρμόδια αποφαινόμενθ επιτροπι ότι ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται
ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, δφναται να του επιβλθκοφν κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 5.2. τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ που φτάνουν μζχρι και τθν ζκπτωςι του.

Ραροχι Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ
Θμεριςια κακαριότθτα
 Κακάριςμα (ςκοφπιςμα & ςφουγγάριςμα) ςε όλα τα γραφεία, τισ αίκουςεσ, τουσ διαδρόμουσ,
τουσ χϊρουσ αναμονισ, τισ τουαλζτεσ, τισ ςκάλεσ (όλο το κλιμακοςτάςιο), τουσ ανελκυςτιρεσ,
τουσ χϊρουσ κοινισ πρόςβαςθσ (εςωτερικό και εξωτερικό χϊρο κεντρικισ ειςόδου).
 Σκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα των δαπζδων ςτα οποία ζχουν τοποκετθκεί μοκζτεσ ι χαλιά.
 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των ανελκυςτιρων, κακάριςμα των κακρεπτϊν και κακάριςμα με
απολυμαντικό των κομβίων και των χειρολαβϊν των κυρϊν
 Κακάριςμα και ξεςκόνιςμα των επίπλων, γραφείων, ντουλαπιϊν, φωτοτυπικϊν κ.λπ.
 Εξάλειψθ των αποτυπωμάτων των χεριϊν από τισ πόρτεσ, τουσ διακόπτεσ, τισ πρίηεσ κ.ά.
 Άδειαςμα των κάδων απορριμμάτων και τοποκζτθςθ νζων ςάκων απορριμμάτων ςτουσ κάδουσ.
 Αποκομιδι των άχρθςτων αντικειμζνων και ςκουπιδιϊν από όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων ςε
πλαςτικοφσ ςάκουσ και απόρριψι τουσ ςτουσ κάδουσ του Διμου.
 Επιμελισ κακαριότθτα και απολφμανςθ των WC (λεκάνθ και δάπεδο) με τα απαραίτθτα χθμικά
κακαριςτικά, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγιεινισ. Επίςθσ, τοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ,
χειροπετςετϊν, αρωματικοφ χϊρου και κρεμοςάπουνου ςτισ ειδικζσ υποδοχζσ αυτϊν.
 Απομάκρυνςθ τυχϊν αραχνϊν από τουσ τοίχουσ και τισ οροφζσ.
 Κακαριςμόσ των υπαίκριων χϊρων που κα περιλαμβάνει ςυλλογι απορριμμάτων από τα
πεηοδρόμια και τουσ λοιποφσ χϊρουσ που περιβάλλουν τουσ χϊρουσ ευκφνθσ τθσ εταιρείασ
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ.

Μθνιαία κακαριότθτα
 Κακαριότθτα των κουφωμάτων και των τηαμιϊν, των πλαιςίων τουσ και των εςωτερικϊν
διαχωριςτικϊν.
 Κακαριςμόσ υπόγειων κοινόχρθςτων χϊρων (ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα όπου αυτό είναι εφικτό,
αποκομιδι ςκουπιδιϊν).

Επιςθμαίνεται ότι:
 Οι αίκουςεσ ςυνεδριάςεων κα κακαρίηονται πριν και μετά από κάκε ςυνεδρίαςθ (κατόπιν
ενθμζρωςθσ από τθν Ανακζτουςα).
 Ο εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ κα κακαρίηεται με ιδιαίτερθ προςοχι και επιμζλεια με τθ χριςθ
ςτεγνοφ μόνο υφάςματοσ.

Υλικά Κακαριότθτασ
Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με τθν παροχι εγκεκριμζνων απολυμαντικϊν-κακαριςτικϊν προϊόντων,
εργαλείων και μθχανθμάτων κακαριότθτασ όπωσ και με προϊόντα προςωπικισ υγιεινισ που να καλφπτουν
τισ ανάγκεσ κακαριότθτασ των χϊρων και ατομικισ υγιεινισ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Τα κτίρια ςτα οποία ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τθν υπθρεςία κακαριςμοφ κα πρζπει να εφοδιάηονται ςε
κάκε επίςκεψθ του ςυνεργείου κακαριότθτασ με επαρκι ποςότθτα υλικϊν. Σε περίπτωςθ μθ επάρκειασ
των υλικϊν υγιεινισ κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να τα αναπλθρϊνει εντόσ 24ϊρου από τθ ςχετικι επιςιμανςθ
που κα του γίνει από τον υπεφκυνο παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ανάδοχοσ εταιρεία επιβαρφνεται με:
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Ρροϊόντα προςωπικισ υγιεινισ (απολυμαντικό-κακαριςτικό, ςαποφνι χεριϊν) και γενικισ χριςθσ
κακαριςτικά,
προϊόντα κακαριςμοφ τουαλζτασ και αρωματικά,
κακαριςτικά προϊόντα γραφειακϊν χϊρων,
κακαριςτικά προϊόντα κοινόχρθςτων εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων,
κακαριςτικά προϊόντα και εργαλεία υαλοπινάκων,
επαγγελματικό τρόλεϊ κακαριςμοφ για μεταφορά κοινϊν εργαλείων και υλικϊν κακαριςμοφ,
εφοδιαςμζνο με όλα τα μζςα κακαριςμοφ,
καρότςια ςφουγγαρίςματοσ με κάδουσ ςφουγγαρίςματοσ,
ςφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ με κορδόνι, με υποχρζωςθ να χρθςιμοποιοφνται κάκε μζρα κακαρζσ,
καρότςια τροχιλατα κλειςτά για μεταφορά των απορριμμάτων ςτον χϊρο τελικισ ςυλλογισ,
επαγγελματικι θλεκτρικι ςκοφπα,
ςκάλα,
μπαλαντζηεσ,
λάςτιχα,
φαράςια κατάλλθλα για τον περιβάλλοντα χϊρο,
χειροπετςζτεσ, χαρτί υγείασ, και ςάκουσ απορριμμάτων (διαφόρων μεγεκϊν, για κάδουσ
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων).

Οι ποςότθτεσ και τα τεμάχια των πιο πάνω υλικϊν κακαριότθτασ προςδιορίηονται από τον Ανάδοχο και θ
Υπθρεςία δφναται να ηθτιςει αφξθςθ ι μείωςθ των ποςοτιτων ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ.
Επιπλζον, όλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια), που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε κτίριο κα
είναι αποκλειςτικά, κα διαφζρουν και κα πλζνονται ξεχωριςτά. 
Θα χρθςιμοποιοφνται διαφορετικοί κάδοι ςφουγγαρίςματοσ, ςκοφπεσ και ςφουγγαρίςτρεσ για γραφείακοινόχρθςτουσ χϊρουσ, διαφορετικοί για τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ και διαφορετικοί για WC.
Τα υλικά κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, δεν κα πρζπει να προκαλοφν φκορά ςτουσ χϊρουσ και τα
αντικείμενα οφτε να εμπεριζχουν ουςίεσ που ταξινομοφνται ωσ επικίνδυνεσ βάςει του Εκνικοφ Μθτρϊου
Χθμικϊν Ρροϊόντων.
Θ ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ και ςυςκευαςία του προϊόντοσ κα είναι ςφμφωνεσ με τον κανονιςμό
(ΕΚ)1272/2008, όπωσ ιςχφει.
Θα ζχει κατατεκεί αίτθςθ καταχϊρθςθσ του προϊόντοσ ςτο ΕΜΧΡ, εφόςον απαιτείται, ςφμφωνα με το
άρκρο 45 του κανονιςμοφ CLP (Κανονιςμόσ 1272/2008ΕΚ), όπωσ ιςχφει.
Πλα τα απορρυπαντικά προϊόντα κα ζχουν γνωςτοποιθκεί θλεκτρονικά ςτο Κζντρο Δθλθτθριάςεων και κα
φζρουν ςτισ ετικζτεσ τισ φράςεισ: «Μακριά από παιδιά» και «Τθλζφωνο Κζντρου Δθλθτθριάςεων 2107793777».
Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρζπει να αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και δεν κα
πρζπει να είναι επιβλαβι για τθν υγεία του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν.
Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ πρζπει να παρζχονται ςτο προςωπικό του ςυνεργείου
κακαριςμοφ ςτθ ςυςκευαςία και με τθν ςφνκεςθ – διάλυςθ τθσ εταιρείασ παραγωγισ τθσ.
Θ διάλυςθ των παραςκευαηόμενων διαλυμάτων (προσ χριςθ) κακαριςμοφ που κα κάνει το προςωπικό
του ςυνεργείου πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ παραςκευισ των προϊόντων,
ϊςτε το διάλυμα που κα χρθςιμοποιθκεί να είναι τόςο αβλαβζσ για τον άνκρωπο όςο και
αποτελεςματικό.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να ελζγχει ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ τθν ποιότθτα των υλικϊν
και ο ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται προσ τισ παρατθριςεισ και να αντικακιςτά τα υλικά που
προκαλοφν φκορά.
Απαιτοφμενοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ
Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κα διατεκεί από τον ανάδοχο για τθν κακαριότθτα των κτιρίων κα είναι
επαγγελματικοφ τφπου, ειδικά για τθ χριςθ που προορίηεται. Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ πλυςίματοσ και
απολφμανςθσ των χϊρων και μικροεργαλεία (κουβάδεσ, ςφουγγαρίςτρεσ, ςκοφπεσ κτλ.) κα διατίκενται
από τον ανάδοχο, κα είναι ξεχωριςτόσ ανά κτίριο και είδοσ χριςθσ (εξωτερικοί χϊροι, WC, εςωτερικοί
χϊροι) και κα πρζπει να διατθροφνται ςτο χϊρο αποκικευςθσ που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι.
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Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ:
 Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ για τθν κακαριότθτα.
 Να είναι αμεταχείριςτοσ.
 Να μθν προκαλεί φκορζσ (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό
 του κτιρίου.
 Να είναι κατά το δυνατόν ακόρυβοσ.
 Να βρίςκεται ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Τον απαραίτθτο χϊρο προσ αποκικευςθ των μθχανϊν, ςυςκευϊν, υλικϊν κακαριότθτασ και υλικϊν
υγιεινισ υποχρεοφται να παρζχει θ Ανακζτουςα Αρχι. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ενθμερϊνει τθν
υπθρεςία για τυχόν ηθμίεσ που κα εντοπίηονται ςτουσ χϊρουσ που ζχει τθν ευκφνθ τθσ κακαριότθτασ. Ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να φροντίηει για όςο το δυνατόν χαμθλότερθ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και
νεροφ.

Οι παρόντεσ όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ.
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ
Τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν
Θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ κα πραγματοποιείται από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι (εργάςιμεσ
θμζρεσ Δθμοςίου), επί των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρίνακα 1 του παρόντοσ Ραραρτιματοσ.

Χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
Ο αρικμόσ του προςωπικοφ κακαριότθτασ επιμερίηεται ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Ρ.Ε. Αιτωλ/νίασ
ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (Ρίνακασ 2 του παρόντοσ Ραραρτιματοσ)

Πίνακασ 2. Κατανομή προςωπικοφ καθαριότητασ ανά κτίριο τησ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ

Ρεριγραφι
Είδουσ

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ

ΚΤΙΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Τ.Μ.

ΡΟΛΘ / ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ

1

Δ/ΝΣΘ ΜΕΤΑΦΟΩΝ &
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

400

Αιτωλικοφ 141 ,
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

2

ΤΜΘΜΑ ΧΟΘΓΘΣΘΣ
ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΘΓΘΣΘΣ &
ΤΜΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ &
ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ
ΑΓΙΝΙΟΥ

600

2ο χιλ. Ε.Ο. ΑγρινίουΑντιρρίου 51 Βϋ , ΑΓΙΝΙΟ

3

ΚΤΕΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

250

4

ΚΤΕΟ ΑΓΙΝΙΟΥ

5
6

Α/Α

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΑΙΘΜΟΣ
ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΕΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ
ΘΜΕΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ

5/ΕΒΔ

1

2 ϊρεσ

5/ΕΒΔ

1

2 ϊρεσ

Αιτωλικοφ 143 ,
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

5/ΕΒΔ

1

1 ϊρα

Εκνικό Στάδιο ,
ΑΓΙΝΙΟ,30100

5/ΕΒΔ

1

2 ϊρεσ

300

Δ/ΝΣΘ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

Τραυλαντϊνθ 2 , Τ.Κ. 30
200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

5/ΕΒΔ

1

2 ϊρεσ

520

Δ/ΝΣΘ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

492,
8

5/ΕΒΔ

1

3 ϊρεσ

Κφπρου 20 , Μεςολόγγι

ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ
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7

Κ.Ε.Σ.Υ.

150

Ναυπάκτου 168 ,
Μεςολόγγι

8

ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ ΑΓΙΝΙΟΥ

100
0

Ν.Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου

9

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΙΝΙΟΥ

800

Τζρμα Αναπαφςεωσ ,
Αγρίνιο

10

ΤΜΕ ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ &
ΑΓΟΤΙΚΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ
ΝΑΥΡΑΚΤΟΥ

11

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

12

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ
ΘΕΜΟΥ

13

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ
ΒΟΝΙΤΣΑΣ

200

5/ΕΒΔ

1

2 ϊρεσ

5/ΕΒΔ

1

3 ϊρεσ

5/ΕΒΔ

1

2 ϊρεσ

5/ ΕΒΔ

1

1 ϊρα

5/ ΕΒΔ

1

1 ϊρα

5/ ΕΒΔ

1

1 ϊρα

5/ ΕΒΔ

1

1 ϊρα

5/ ΕΒΔ

1

1 ϊρα

5/ ΕΒΔ

1

1 ϊρα

5/ΕΒΔ

1

2 ϊρεσ

Διόσ 9 και Βυηαντίου, ΤΚ
30300

Χαβίννθ 112,
150

120

102

Αμφιλοχία, 30500

Θζρμο, 30008 ΘΕΜΟ

Μακαρίου Κφπρου, 30002
ΒΟΝΙΤΣΑ

14

ΤΜΘΜΑ ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

15

ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ
ΑΣΤΑΚΟΥ

109

Αςτακόσ 30006

16

ΚΤΙΙΟ "ΧΥΣΟΓΕΛΟΥ"

765

Φρειδ.Κατάςου

340

Θρϊων Ρολυτεχνείου 47
Μεςολόγγι, 30200

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Χρθματοδότθςθ: Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
/ Ρεριφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε.:
0875.01.1231 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Φορζα
02.072.
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 265750/14642/23-09-2021
(ΑΔΑΜ:21REQ009316011, ΑΔΑ:67Ι77Λ6-ΙΘ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ
για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ζλαβε α/α 2913 καταχϊρθςθσ ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων
& Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου / Τμιματοσ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε.
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ: Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό
των 145.161,29 €
Φ.Ρ.Α.- Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων – επιβαρφνςεισ: Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ με ΦΡΑ (24%)
είναι 180.000€. Ο τρόποσ πλθρωμισ και οι κρατιςεισ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 5.1 τθσ
διακιρυξθσ.
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ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
Α.1. Απαράβατοσ βαςικόσ όροσ είναι θ
υποχρζωςθ του Αναδόχου για τθν απαρζγκλιτθ
τιρθςθ των διατάξεων τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ,
δθλαδι καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι
οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι
κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν κείμενθ
εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία, τθν οικεία
Σ.Σ.Ε. ι και κάκε άλλθ κατά νόμο ιςχφουςα (π.χ.
επιχειρθςιακι) ςφμβαςθ εργαςίασ, τιρθςθ του
νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι
υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κτλ. Σε
κάκε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί παράβαςθ
του παραπάνω όρου, καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ
με τον Ανάδοχο ο οποίοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

ΝΑΙ

Α.2. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο
των υποχρεϊςεων του αναδόχου ζναντι τθσ
Ρεριφζρειασ που απορρζουν από τθν παροφςα
διακιρυξθ.

ΝΑΙ

Α.3. Οι υπθρεςίεσ αφοροφν τον κακαριςμό του
ςυνόλου
των
κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων
αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Αιτ/νίασ που αναφζρονται
ςτον Ρίνακα 1 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
Διακιρυξθσ και με τθ ςυχνότθτα .

ΝΑΙ

Α.4.
Ο
κακαριςμόσ
των
κτιρίων
κα
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ γενικά
παραδεκτζσ τεχνικζσ, μεκόδουσ, διαδικαςίεσ και
τα τεχνικά μζςα, κακϊσ και τισ γραπτζσ και
προφορικζσ οδθγίεσ που μπορεί να δίνει θ
Ανακζτουςα Αρχι.

ΝΑΙ

Α.5. Θ Ανακζτουςα Αρχι δε κα τελεί ςε καμία
απολφτωσ νομικι ςχζςθ με το προςωπικό του
εργολάβου

ΝΑΙ
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Α.6. Θ Ανακζτουςα Αρχι δε κα αναλάβει καμία
άμεςθ ι ζμμεςθ υποχρζωςθ οποιαδιποτε
φφςεωσ ζναντι του προςωπικοφ του εργολάβου
το οποίο κα ςυνδζεται μόνο με τον εργολάβο δια
εργαςιακισ ι άλλθσ ςχζςθσ και ζναντι του οποίου
υπεφκυνοσ ωσ εργοδότθσ κα είναι ο εργολάβοσ
και μόνον

ΝΑΙ

Α.7. Αποκλείεται παντελϊσ θ τυχόν ζκτακτθ
αμοιβι του εργολάβου λόγω υπερωριακισ
απαςχόλθςθσ για οποιοδιποτε λόγο του
προςωπικοφ του και ο εργολάβοσ ουδόλωσ
νομιμοποιείται να εγείρει ανάλογθ αξίωςθ.

ΝΑΙ

Α.8. Θ Ανακζτουςα Αρχι δε κα επιτρζπει ςε
κανζνα εργαηόμενο του αναδόχου να εργάηεται
αν δεν αποδεικνφεται ότι είναι αςφαλιςμζνοσ και
μπορεί να υποχρεϊνει
τον ανάδοχο να
προςκομίηει τα ςχετικά επίςθμα ζγγραφα.

ΝΑΙ

Α.9. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να
διατθρεί παρουςιολόγιο του προςωπικοφ
κακαριότθτασ του Αναδόχου, όπου κα
καταγράφεται θ ϊρα προςζλευςθσ και
αποχϊρθςισ του κακϊσ και φφλλο εκτζλεςθσ
εργαςιϊν ςτο οποίο κα αναγράφονται οι εργαςίεσ
που ζχουν προγραμματιςτεί να εκτελζςει το
προςωπικό του Αναδόχου (βάςει των ςυμβατικϊν
του υποχρεϊςεων) και να βεβαιϊνεται θ
αντίςτοιχθ εκτζλεςι τουσ.

ΝΑΙ

Α.10.
Οι
εργαςίεσ
κακαριςμοφ
κα
πραγματοποιοφνται με τον αρικμό προςωπικοφ,
το ωράριο και τθ ςυχνότθτα που αναφζρεται ςτον
πίνακα 2 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ.

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ

Β. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Β.1. Να μθν ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι
καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, αλλά και κατά το
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

ΝΑΙ
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Β.2. Να αναλαμβάνει κάκε ευκφνθ και κακίςταται
μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για
οποιεςδιποτε φκορζσ ι ηθμιζσ που προξενεί ο
ίδιοσ ι το προςωπικό του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ επίςθσ ςε πρόςωπα ι
πράγματα τθσ Υπθρεςίασ από οποιαδιποτε
ανεξαρτιτωσ αιτία.

ΝΑΙ

Β.3. Να εξαςφαλίηει ανελλιπϊσ το ςυμφωνθμζνο
αρικμό προςωπικοφ για τθν κακαριότθτα των
κτιρίων τθσ Υπθρεςίασ και να αναπλθρϊνει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τουσ υπαλλιλουσ του που
απουςιάηουν για οποιονδιποτε λόγο (άδεια,
αςκζνεια κ.λπ.). Αντικατάςταςθ του προςωπικοφ
που διατίκεται ςτθν Υπθρεςία επιτρζπεται μόνο
κατόπιν ειδοποίθςθσ και αιτιολόγθςθσ από τθν
εταιρεία. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να
ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ προςωπικοφ, ωσ
ακατάλλθλο για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για
οποιονδιποτε λόγο, οπότε ο ανάδοχοσ οφείλει να
προβεί ςε αντικατάςταςθ άμεςα και χωρίσ
αντιρριςεισ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ
εμπειρίασ και προςόντων.

ΝΑΙ

Β.4. Να αναφζρει εγγράφωσ προσ τθν Ανακζτουςα
Αρχι, κάκε ηιτθμα που ανακφπτει κατά τθν
εκτζλεςθ του ζργου αναφορικά με επιμζρουσ ι
ειδικά ηθτιματα που ανακφπτουν κατά τθν
εκτζλεςθ του ζργου.

ΝΑΙ

Β.5. Να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ ι
παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα
παρατθρείται και γνωςτοποιείται ςε αυτόν.

ΝΑΙ

Β.6. Σε περίπτωςθ μεταςτζγαςθσ, οι υπθρεςίεσ κα
εκτελοφνται ςτο χϊρο μεταςτζγαςθσ χωρίσ
πρόςκετθ επιβάρυνςθ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και
προχποκζςεισ.

ΝΑΙ

Β.7. Εάν υπάρξει μείωςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ τότε κα υπάρξει μείωςθ
τθσ μθνιαίασ ςυμβατικισ αμοιβισ τουσ κατϋ
αναλογία του νζου αρικμοφ προςωπικοφ
κακαριότθτασ, του αρικμοφ ωρϊν εργαςίασ και
τθσ ςυχνότθτασ κακαριςμοφ που κα απαιτθκοφν
από τθν Ανακζτουςα Αρχι

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ
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Β.8. Να καταβάλλει όλεσ τισ αποδοχζσ, επιδόματα,
προςαυξιςεισ κλπ. που δικαιοφται ο κάκε
εργαηόμενοσ, ςφμφωνα με τθν προχπθρεςία του
και τθν οικογενειακι του κατάςταςθ

ΝΑΙ

Β.9. Να προςκομίςει κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ κατάςταςθ προςωπικοφ που κα
αναλάβει τον κακαριςμό του κτιρίου κακϊσ και να
πλθροφορεί και τθν Επιτροπι παραλαβισ
εργαςιϊν και παροχισ Υπθρεςιϊν του κτιρίου για
κάκε αλλαγι προςωπικοφ που κα γίνεται, με
ςχετικι επιςτολι τθσ. Θ κατάςταςθ προςωπικοφ
πρζπει να είναι κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ
Εργαςίασ,
ενϊ
επίςθσ
υποχρεοφται
να
προςκομίςει κατάςταςθ μιςκοδοςίασ για το
ςυγκεκριμζνο
προςωπικό
και
αναλυτικι
περιοδικι διλωςθ που υποβάλλει ςτον Ε.Φ.Κ.Α.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι απαςχολεί
αναςφάλιςτο προςωπικό, τότε θ Ανακζτουςα
Αρχι καταγγζλλει υποχρεωτικά τθ ςφμβαςθ.

ΝΑΙ

Β.10. Να τθρεί βιβλίο υλικϊν κακαριςμοφ και
ςυντιρθςθσ όπου κα καταγράφει τα υλικά με
θμερομθνία προμικειασ και αρικμό τιμολογίου το
οποίο κα είναι διακζςιμο ςτθν Ρ.Ε.Αιτ/νίασ όποτε
ηθτθκεί, εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που
προβλζπεται από τθν ςφμβαςθ παροχισ
υπθρεςιϊν κακαριςμοφ που κα ςυναφκεί μεταξφ
του αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ

Β.11. Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ και εγκαίρωσ ςε
κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ
του ότι:
 Ουδεμία εξάρτθςθ και εργαςιακι ι άλλθ
νόμιμθ ςχζςθ ζχει με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
 Ζναντι αυτοφ του προςωπικοφ κα υπζχει
αυτόσ και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ
ςφμβαςθσ ποινικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ.

ΝΑΙ
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Β.12. Να διακζτει τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ,
εξοπλιςμό, ανκρϊπινο δυναμικό και γενικότερα
ό,τι απαιτείται, ζςτω κι αν αυτό δεν αναφζρεται
ρθτά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, ϊςτε να
ικανοποιοφνται πλιρωσ οι απαιτιςεισ του
ςυμβατικοφ αντικειμζνου.

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ

ΝΑΙ

Β.13. Να ενθμερϊςει το προςωπικό κακαριότθτασ
που κα απαςχολθκεί ςτα πλαίςια τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο ότι κα
πρζπει:
 Να ςυμμορφϊνεται ςτουσ κανονιςμοφσ
λειτουργίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
 Να ςυμπεριφζρεται ευγενικά προσ τουσ
πολίτεσ και υπαλλιλουσ και να εφαρμόηει τα
οριηόμενα ςτον Κϊδικα Επικοινωνίασ Δθμοςίων
Υπαλλιλων (Κ.Ε.Δ.Υ.).
 Να μθν δζχεται δϊρα ι φιλοδωριματα από
κανζναν και για οποιονδιποτε λόγο.
 Να μθν αςχολείται με οποιαδιποτε άλλθ
εργαςία κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των
κακθκόντων του.
 Να μθν καπνίηει ςτουσ χϊρουσ όπου
απαγορεφεται το κάπνιςμα, κακϊσ και όταν
ςυνδιαλζγεται με εργαηόμενουσ ςτθν Υπθρεςία,
με τουσ εξυπθρετοφμενουσ αυτισ, κακϊσ και τουσ
τυχόν επιςκζπτεσ τθσ Υπθρεςίασ.
 Να γνωρίηει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ
εςωτερικισ λειτουργίασ του κτιρίου.
 Να κλείνει τυχόν ξεχαςμζνα ανοικτά
παράκυρα, κλιματιςτικά, θλεκτρικά καλοριφζρ,
λοιπζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, φϊτα κ.λπ
 Να μθν ανοίγει ντουλάπεσ ι ςυρτάρια οφτε
να μετακινεί ζγγραφα ι φακζλουσ που κα
βρίςκονται πάνω ςτα γραφεία των υπαλλιλων.
 Να μθν κάνει χριςθ φωτοτυπικϊν ςυςκευϊν,
fax και θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ

Γ. Ραροχι Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ
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ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ

Γ.1. Θμεριςια κακαριότθτα
Γ.1.1. Κακάριςμα (ςκοφπιςμα & ςφουγγάριςμα)
ςε όλα τα γραφεία, τισ αίκουςεσ, τουσ
διαδρόμουσ, τουσ χϊρουσ αναμονισ, τισ
τουαλζτεσ, τισ ςκάλεσ (όλο το κλιμακοςτάςιο),
τουσ ανελκυςτιρεσ, τουσ χϊρουσ κοινισ
πρόςβαςθσ (εςωτερικό και εξωτερικό χϊρο
κεντρικισ ειςόδου).

ΝΑΙ

Γ.1.2.Σκοφπιςμα με θλεκτρικι ςκοφπα των
δαπζδων ςτα οποία ζχουν τοποκετθκεί μοκζτεσ ι
χαλιά.

ΝΑΙ

Γ.1.3. Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των
ανελκυςτιρων, κακάριςμα των κακρεπτϊν και
κακάριςμα με απολυμαντικό των κομβίων και
των χειρολαβϊν των κυρϊν

ΝΑΙ

Γ.1.4.Κακάριςμα και ξεςκόνιςμα των επίπλων,
γραφείων, ντουλαπιϊν, φωτοτυπικϊν κ.λπ.

ΝΑΙ

Γ.1.5. Εξάλειψθ των αποτυπωμάτων των χεριϊν
από τισ πόρτεσ, τουσ διακόπτεσ, τισ πρίηεσ κ.ά.

ΝΑΙ

Γ.1.6. Άδειαςμα των κάδων απορριμμάτων και
τοποκζτθςθ νζων ςάκων απορριμμάτων ςτουσ
κάδουσ.

ΝΑΙ

Γ.1.7. Αποκομιδι των άχρθςτων αντικειμζνων και
ςκουπιδιϊν από όλουσ τουσ χϊρουσ των κτιρίων
ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και απόρριψι τουσ ςτουσ
κάδουσ του Διμου.

ΝΑΙ

Γ.1.8. Επιμελισ κακαριότθτα και απολφμανςθ των
WC (λεκάνθ και δάπεδο) με τα απαραίτθτα
χθμικά κακαριςτικά, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ
υγιεινισ. Επίςθσ, τοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ,
χειροπετςετϊν,
αρωματικοφ
χϊρου
και
κρεμοςάπουνου ςτισ ειδικζσ υποδοχζσ αυτϊν.

ΝΑΙ

Γ.1.9. Απομάκρυνςθ τυχϊν αραχνϊν από τουσ
τοίχουσ και τισ οροφζσ.

ΝΑΙ
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Γ.1.10 Κακαριςμόσ των υπαίκριων χϊρων που κα
περιλαμβάνει ςυλλογι απορριμμάτων από τα
πεηοδρόμια και τουσ λοιποφσ χϊρουσ που
περιβάλλουν τουσ χϊρουσ ευκφνθσ τθσ εταιρείασ
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ.

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ

ΝΑΙ

Γ.2. Μθνιαία κακαριότθτα
Γ.2.1. Κακαριότθτα των κουφωμάτων και των
τηαμιϊν, των πλαιςίων τουσ και των εςωτερικϊν
διαχωριςτικϊν.

ΝΑΙ

Γ.2.2. Κακαριςμόσ υπόγειων κοινόχρθςτων
χϊρων (ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα όπου αυτό
είναι εφικτό, αποκομιδι ςκουπιδιϊν).

ΝΑΙ

Γ.3. Ειδικζσ Υποχρεϊςεισ Κακαριότθτασ
Γ.3.1. Τα τηάμια των κεντρικϊν ειςόδων κα
κακαρίηονται μια φορά τθν εβδομάδα

ΝΑΙ

Γ.3.2.
Οι
αίκουςεσ
ςυνεδριάςεων
κα
κακαρίηονται πριν και μετά από κάκε ςυνεδρίαςθ
(κατόπιν ενθμζρωςθσ από τθν Ανακζτουςα).

ΝΑΙ

Γ.3.3. Ο εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ κα
κακαρίηεται με ιδιαίτερθ προςοχι και επιμζλεια
με τθ χριςθ ςτεγνοφ μόνο υφάςματοσ.

ΝΑΙ

Δ. Υλικά Κακαριότθτασ
Δ.1. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με τθν παροχι
εγκεκριμζνων
απολυμαντικϊν-κακαριςτικϊν
προϊόντων,
εργαλείων
και
μθχανθμάτων
κακαριότθτασ όπωσ και με προϊόντα προςωπικισ
υγιεινισ που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ
κακαριότθτασ των χϊρων και ατομικισ υγιεινισ
του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΝΑΙ
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Δ.2. Τα κτίρια ςτα οποία ο Ανάδοχοσ κα παρζχει
τθν υπθρεςία κακαριςμοφ κα πρζπει να
εφοδιάηονται ςε κάκε επίςκεψθ του ςυνεργείου
κακαριότθτασ με επαρκι ποςότθτα υλικϊν. Σε
περίπτωςθ μθ επάρκειασ των υλικϊν υγιεινισ κα
πρζπει ο Ανάδοχοσ να τα αναπλθρϊνει εντόσ
24ϊρου από τθ ςχετικι επιςιμανςθ που κα του
γίνει από τον υπεφκυνο παρακολοφκθςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.

ΑΡΑΙΤΘΣΘ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ

ΝΑΙ

Δ.3. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ανάδοχοσ εταιρεία
επιβαρφνεται με:
 Ρροϊόντα
προςωπικισ
υγιεινισ
(απολυμαντικό - κακαριςτικό, ςαποφνι
χεριϊν) και γενικισ χριςθσ κακαριςτικά,
 Ρροϊόντα κακαριςμοφ τουαλζτασ και
αρωματικά,
 Κακαριςτικά προϊόντα γραφειακϊν χϊρων,
 Κακαριςτικά
προϊόντα
κοινόχρθςτων
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων,
 Κακαριςτικά προϊόντα και εργαλεία
υαλοπινάκων,
 Επαγγελματικό τρόλεϊ κακαριςμοφ για
μεταφορά κοινϊν εργαλείων και υλικϊν
κακαριςμοφ, εφοδιαςμζνο με όλα τα μζςα
κακαριςμοφ,
 Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ με κάδουσ
ςφουγγαρίςματοσ,
 Σφουγγαρίςτρεσ μεγάλεσ με κορδόνι, με
υποχρζωςθ να χρθςιμοποιοφνται κάκε μζρα
κακαρζσ,
 Καρότςια τροχιλατα κλειςτά για μεταφορά
των απορριμμάτων ςτον χϊρο τελικισ
ςυλλογισ,
 Επαγγελματικι θλεκτρικι ςκοφπα,
 Σκάλα, μπαλαντζηεσ, λάςτιχα,
 Φαράςια κατάλλθλα για τον περιβάλλοντα
χϊρο,
 Χειροπετςζτεσ, χαρτί υγείασ, και ςάκουσ
απορριμμάτων (διαφόρων μεγεκϊν, για
κάδουσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων).
 Αρωματικά χϊρου για τισ τουαλζτεσ.

ΝΑΙ
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ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Δ.4. Οι ποςότθτεσ και τα τεμάχια των υλικϊν
κακαριότθτασ κα προςδιορίηονται από τον
Ανάδοχο και θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να
ηθτιςει αφξθςθ ι μείωςθ των ποςοτιτων
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ.

ΝΑΙ

Δ.5. Πλα τα υλικά κακαριςμοφ (ςφουγγαρίςτρεσ,
πανζτεσ, πανάκια), που κα χρθςιμοποιοφνται ςε
κάκε κτίριο κα είναι αποκλειςτικά, κα διαφζρουν
και κα πλζνονται ξεχωριςτά.

ΝΑΙ

Δ.6. Θα χρθςιμοποιοφνται διαφορετικοί κάδοι
ςφουγγαρίςματοσ, ςκοφπεσ και ςφουγγαρίςτρεσ
για
γραφεία-κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ,
διαφορετικοί για τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ και
διαφορετικοί για WC.

ΝΑΙ

Δ.7. Τα υλικά κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, δεν κα
πρζπει να προκαλοφν φκορά ςτουσ χϊρουσ και
τα αντικείμενα οφτε να εμπεριζχουν ουςίεσ που
ταξινομοφνται ωσ επικίνδυνεσ βάςει του Εκνικοφ
Μθτρϊου Χθμικϊν Ρροϊόντων.

ΝΑΙ

Δ.8. Θ ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ και ςυςκευαςία
του προϊόντοσ κα είναι ςφμφωνεσ με τον
κανονιςμό (ΕΚ)1272/2008, όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

Δ.9. Θα ζχει κατατεκεί αίτθςθ καταχϊρθςθσ του
προϊόντοσ ςτο ΕΜΧΡ, εφόςον απαιτείται,
ςφμφωνα με το άρκρο 45 του κανονιςμοφ CLP
(Κανονιςμόσ 1272/2008ΕΚ), όπωσ ιςχφει.

ΝΑΙ

Δ.10. Πλα τα απορρυπαντικά προϊόντα κα ζχουν
γνωςτοποιθκεί
θλεκτρονικά
ςτο
Κζντρο
Δθλθτθριάςεων και κα φζρουν ςτισ ετικζτεσ τισ
φράςεισ: «Μακριά από παιδιά» και «Τθλζφωνο
Κζντρου Δθλθτθριάςεων 210-7793777».

ΝΑΙ

Δ.11. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά
προϊόντα δεν πρζπει να αναδφουν δυςάρεςτεσ
οςμζσ και δεν κα πρζπει να είναι επιβλαβι για
τθν υγεία του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν.

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ
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ΑΡΑΙΤΘΣΘ

Δ.12. Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ
πρζπει να παρζχονται ςτο προςωπικό του
ςυνεργείου κακαριςμοφ ςτθ ςυςκευαςία και με
τθν ςφνκεςθ – διάλυςθ τθσ εταιρείασ παραγωγισ
τθσ.

ΝΑΙ

Δ.13. Θ διάλυςθ των παραςκευαηόμενων
διαλυμάτων (προσ χριςθ) κακαριςμοφ που κα
κάνει το προςωπικό του ςυνεργείου πρζπει να
γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ
παραςκευισ των προϊόντων, ϊςτε το διάλυμα
που κα χρθςιμοποιθκεί να είναι τόςο αβλαβζσ
για τον άνκρωπο όςο και αποτελεςματικό.

ΝΑΙ

Δ.14. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να
ελζγχει ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ τθν
ποιότθτα των υλικϊν και ο ανάδοχοσ πρζπει να
ςυμμορφϊνεται προσ τισ παρατθριςεισ και να
αντικακιςτά τα υλικά που προκαλοφν φκορά.

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΘΣ
Θ
ΡΟΜΘΘ
ΕΥΤΘ

ΡΑΑΡΟΜΡ
Θ

Ε. Απαιτοφμενοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ
Ε.1. Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κα διατεκεί από
τον ανάδοχο για τθν κακαριότθτα των κτιρίων κα
είναι επαγγελματικοφ τφπου, ειδικά για τθ χριςθ
που προορίηεται. Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ
πλυςίματοσ και απολφμανςθσ των χϊρων και
μικροεργαλεία (κουβάδεσ, ςφουγγαρίςτρεσ,
ςκοφπεσ κτλ.) κα διατίκενται από τον ανάδοχο
και κα πρζπει να διατθρείται ςτο χϊρο
αποκικευςθσ που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα
Αρχι.

ΝΑΙ

Ε.2. Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τουσ
παρακάτω όρουσ:
 Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ
Υπθρεςίασ για τθν κακαριότθτα.
 Να είναι αμεταχείριςτοσ.
 Να μθν προκαλεί φκορζσ (βραχυχρόνια και
μακροχρόνια) ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον
εξοπλιςμό του κτιρίου.
 Να είναι κατά το δυνατόν ακόρυβοσ.
 Να βρίςκεται ςε άριςτθ κατάςταςθ.

ΝΑΙ

Φηφιακή υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ – ΔΔΔ
Από τισ 2-5-2019, οι αναθζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τη χρήςη τησ νζασ ηλεκτρονικήσ
υπηρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικήσ ςφνταξησ και διαχείριςησ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςησ (ΕΕΕΣ). Η ςχετική
ανακοίνωςη είναι διαθζςιμη ςτη Διαδικτυακή Πφλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τησ διακήρυξησ, είτε, ωσ αρχείο PDF,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτήσ. Tο αρχείο XML
αναρτάται για την διευκόλυνςη των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τησ υπηρεςίασ
eΕΕΕΣ τη ςχετική απάντηςη τουσ].
Ακολουκοφν οδθγίεσ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςχετικά με τθ δθμιουργία και τθν υποβολι του ΕΕΕΣ:
(α) Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να «κατεβάςει» το ωσ άνω αρχείο XML από το ΕΣΘΔΘΣ, να το
αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα: https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στθν ιςτοςελίδα αυτι πρζπει να επιλζξει «Επαναχρθςιμοποίθςθ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ» 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 υποχρεωτικά υπογράφεται ψθφιακά
(ε) Το υπογεγραμμζνο ψθφιακά αρχείο υποβάλλεται υποχρεωτικά ςε μορφι PDF 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 να προςφεφγουν απευκείασ ςτθν
θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ του ΕΣΘΔΘΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δθμιουργοφν το
ΤΕΥΔ 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 ψθφιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ τουσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.

Φηφιακή υπογραφή
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Α. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΥΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ
ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ
Α.Υ.Μ. – Δ.Ο.Τ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΝΟΜΟ
ΣΗΛΕΥΩΝΟ / ΥΑΞ / E-MAIL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ημερομημία:
………………

Για τομ υποψήφιο Αμάδοχο

Ομοματεπώμυμο
Νομίμου Εκπροσώπου

Φηφιακή υπογραφή

Σελίδα 69
Σελίδα 75 από 85

ΑΔΑ: 9ΛΛΗ7Λ6-ΦΤΓ

ύμφωμα με το Άρθρο 22 του N. 4144/2013 (ΥΕΚ 88 Α΄/18.04.2013) όπως αυτό
αμτικατέστησε το Άρθρο 68 του N. 3863 (ΥΕΚ 115 Α΄) «υμβάσεις εργολαβίας εταιρειώμ
παροχής υπηρεσιώμ»:
1. Θ εκάςτοτε ανακζτουςα αρχι, δθλαδι το Δθμόςιο, τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.),
οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.), οι φορείσ και οι οργανιςμοί του δθμόςιου τομζα, όπωσ
αυτόσ προςδιορίηεται από τισ οικείεσ διατάξεισ, θ οποία (αρχι) ανακζτει απευκείασ ι προκθρφςςει
διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ, υποχρεοφται να ηθτά από
τισ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ (εργολάβοι) να αναφζρουν ςτθν προςφορά
τουσ, εκτόσ των άλλων, τα εξισ:
α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο.
β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ.
γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.
δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των
εργαηομζνων.
ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.
ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων.
Οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ (εργολάβοι) υποχρεοφνται, με ποινι
αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ωσ άνω ςτοιχεία. Στθν
προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν
τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων
κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι

* Οι υποψήφιοι, θα πρέπει μα κάμουμ χρήση τωμ συμτελεστώμ-δεικτώμ που παρατίθεμται , όπου
αμαγράφομται τα:
 άτομα/ ημέρα
 ώρες/άτομο/ημέρα
 ημέρες/ εβδομάδα
 ημέρες εργασίας ατόμου/έτος
 ώρες εργασίας ατόμου/έτος
 ετήσιος Οροϋπολογισμός
Οι συγκεκριμέμοι δείκτες του Πίμακα δεμ επιδέχομται τροποποίησης ή ερμημείας, έτσι ώστε όλοι οι
υποψήφιοι μα υπολογίζουμ με τα ίδια δεδομέμα.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
(ΔΟΑΜΑΚΑΛΒΑΜΔΑΘ ΓΘΑ ΙΑΗΔ ΙΘΠΘΑΙΖ ΔΞΛΖ ΝΔΥΩΠΘΡΑ)
α/α ΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΙΕΣΕ
ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΥΠΑ*
€

Στο ςφςτθμα του ΕΣΘΔΘΣ αναγράφεται το ςυνολικό 24 μθνο κόςτοσ ανευ Φ.Ρ.Α. Το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί
τοισ εκατό τθσ ανωτζρω τιμισ και το ςυνολικό εικοςιτετράμθνο κόςτοσ κα υπολογίηεται αυτόματα από το
ςφςτθμα.
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ

Αριθμός τωμ εργαζομέμωμ
για κάθε ημέρα καθαριότητας

άτομα/ημέρα
m2/άτομο

α τετραγωμικά μέτρα καθαρισμού αμά άτομο
Ώρες εργασίας έκαστου εργαζόμεμου
για κάθε ημέρα καθαριότητας
Ζμέρες εργασίας κάθε εργαζόμεμου
για τημ περίοδο εμός έτους
Ρυλλογική σύμβαση εργασίας -ή όποιο εργασιακό καθεστώς ισχύει- και
στημ οποία υπάγομται οι εργαζόμεμοι (μα επισυμαφθεί αμτίγραφό της στο
τέλος)
Οροβλεπόμεμο ωρομίσθιο εργαζομέμου (που αμαλογεί στις μόμιμες μικτές
αποδοχές) βάσει Ρυλλογικής ή Ιλαδικής ή πχ επιχειρησιακής σύμβασης
εργασίας

ώρες/ημέρα
ημέρες
<περιγραφή>

€/ώρα

ΕΠΙΜΕΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΕΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΝΕΤ ΥΠΑ*
(το άθροισμα τωμ παρακάτω ποσώμ πρέπει μα ταυτίζεται με το συμολικό προσφερόμεμο κόστος άμευ ΥΠΑ)

Ύψος του προϋπολογισμέμου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
μόμιμες μικτές αποδοχές (ΙΑΗΑΠΔΡ ΑΛΞΘΒΔΡ+ΔΘΡΤΞΠΔΡ
ΔΠΓΑΕΞΛΔΜΞΣ) για το σύμολο τωμ εργαζομέμωμ στη δομή
Ύψος τωμ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΩΜ ΔΘΡΤΞΠΩΜ ΔΠΓΞΔΞΖ με βάση τα
προϋπολογισθέμτα ποσά για το σύμολο τωμ εργαζομέμωμ στη δομή

€
€

Ιόστος Αμαλωσίμωμ (και λοιπώμ σχετικώμ δαπαμώμ)

€

Δργολαβικό κέρδος

€

Διοικητικό κόστος παροχής τωμ υπηρεσιώμ (πρέπει μα αμτιστοιχούμ
σε τουλάχιστομ 2% του ετήσιου προσφερόμεμου συμολικού κόστους)

%

€

Μόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτωμ κρατήσεις

%

€

Για ΚΑΘΕ εργαζόμεμο στη δομή, αποτυπώστε το ΚΟΣΟ
Πεδίο
Σρόπος υπολογισμού
Ιατηγορία (ηλικία, επιδ. γάμου, εμπειρία κλπ)
Ωρομίσθιο
Λικτές αποδοχές
Ιάλυψη καμομικής αδείας
Άδεια αμτικαταστάτη
Δώρο Οάσχα
Δώρο Υριστουγέμμωμ
Δπίδομα αδείας
Ρύμολο αποδοχώμ (μικτώμ+ δώρα, επιδόματα κλπ)

Σιμή (€)
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Δργοδοτικές εισφορές εργοδότη (+ όποια άλλη εισφορά)
ελικό σύμολο δαπάμης για τομ εργαζόμεμο
Εάμ τα παραπάμω πεδία για τομ κάθε εργαζόμεμο δεμ αρκούμ για τημ αμάλυση ή οποιαδήποτε
επιπλέομ διευκριμιστική αμάλυση ή τεκμηρίωση του υπολογισμού του κόστους μπορεί μα ακολουθήσει
σε συμέχεια του παρόμτος.
ΤΝΝΗΜΕΝΟ (στο τέλος): αμτίγραφο της όποιας σύμβασης εργασίας στημ οποία υπάγομται οι
εργαζόμεμοι του υποψηφίου Αμαδόχου.

ΟΔΘΓΙΕΣ
1. Επί ποινι απορρίψεωσ οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων δεν μποροφν να υπερβαίνουν τον
προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
2. Οι προςφορζσ επί ποινι απόρριψθσ δίνονται ςε ευρϊ. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ευρϊ γίνεται με
ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
3. Το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ κακϊσ και οι πίνακεσ υπολογιςμοφ κόςτουσ υπθρεςιϊν
κακαριότθτασ κα φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
4. Στα ςτοιχεία των παρόντων πινάκων τα ποςά και τα ποςοςτά δεν μποροφν να είναι μθδενικά.

Φηφιακή υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγμαηα Δγγσηηικών Δπιζηολών (Προζαρμοζμένο από ηην
Αναθέηοσζα Αρτή)
1.

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. )
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ:
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ρ.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΚΥΡΟΥ 30 Τ.Κ. 30200 Ι.Ρ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

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) ..............................,
.......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+:
.......................………………………………….. ι

(πλιρθ

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ)
......................

(διεφκυνςθ)

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
2

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………...

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 ςτο διενεργοφμενο θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ (θμερομθνία διενζργειασ) για τθν
«ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ ΡΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, » τθσ
υπ' αρικμ. ………………………………………… Διακιρυξισ ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 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,
3
αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ 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,
4
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

2
3

Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
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.
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2.

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. )
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ:
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ρ.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΚΥΡΟΥ 30 Τ.Κ. 30200 Ι.Ρ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

3

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ .

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του
4
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………………………………………………………………..
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,
.......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+:
.......................………………………………….. ι

(πλιρθ

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ)
......................

(διεφκυνςθ)

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
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 τθν καλι εκτζλεςθ ςτο διενεργοφμενο θλεκτρονικό διαγωνιςμό τθσ (θμερομθνία διενζργειασ) για τθν
«ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ ΡΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, » τθσ
υπ' αρικμ. ………………………………………… Διακιρυξισ ςασ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ,
7
αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ
απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
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 εκδίδουμε.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

3
4
7

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ με αρ.πρωτ:
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ – Γεν. Δ/νςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ - Δ/νςθ Διοικθτικοφ
Οικονομικοφ/Σμιμα Προμθκειϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιηωλ/νίας, μετά τθν υπϋ αρικμ………
(ΑΔΑ:…………….) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΠΔΕ, προκθρφςςει ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμοφ
κάτω των ορίων με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχου παροχήσ υπηρεςιϊν καθαριότητασ των κτιρίων ευθφνησ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Αιηωλ/νίας, ζε Μεζολόγγι, Αγρίνιο, Θέρμο, Αμθιλοχία, Ναύπακηο, Βόνιηζα, Αζηακό και
χωρικής αρμοδιόηηηας Π.Δ. Αιηωλ/νίας (Γ/βάθμιας, Πρωη/θμιας, ΚΔΓΓΥ), διετοφσ διάρκειασ από την υπογραφή
τησ ςφμβαςησ, προχπολογιςμοφ ζωσ 180.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α» με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αιηωλ/νίας, ζε Μεζολόγγι, Αγρίνιο, Θέρμο, Αμθιλοχία, Ναύπακηο, Βόνιηζα, Αζηακό και χωρικής
αρμοδιόηηηας Π.Δ. Αιηωλ/νίας (Γ/βάθμιας, Πρωη/θμιας, ΚΔΓΓΥ).
Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικεια είναι 145.161,29 ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α. (180.000,00 ευρϊ με το Φ.Π.Α.), και κα
βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ – Περιφερειακι Ενότθτα Αιηωλ/νίαρ.
Κάκε προςφορά κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Προςφορζσ υποβάλλονται, για το ςφνολο τθσ δθμοπρατθκείςασ υπθρεςίασ (ολικι προςφορά) τθσ διακιρυξθσ.
Η τελικι επιλογι γίνεται με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ
τιμισ.
Η διάρκεια του ζργου ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.
Δε γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
χετική Απόφαςη Ανάληψησ Τποχρζωςησ : Α/Α 2913 αρ. πρωτ. 265750/14642/23-09-2021 (ΑΔΑ : 67Ι77Λ6ΙΡΘ).
Η παπεσόμενη ςπηπεζία καηαηάζζεηαι ζηον ακόλοςθο κωδικό ηος Κοινού Λεξιλογίος δημοζίων ζςμβάζεων
(CPV) : 90911200-8 «Υπηπεζίερ καθαπιζμού κηιπίων»
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Σφπο τθν ……………………………………..
Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνουν τον ανάδοχο/χουσ ςφμφωνα με τθν
παρ.5 του αρκρ.6 του Ν. 3548/2007 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Προμθκευτζσ) απαιτείται να
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα (Ε..Η.ΔΗ.- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςό ίςο με το 2% επί του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΠΑ.
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Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 4% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Π.Α.
Σα αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ
(Διακιρυξθσ και Παραρτθμάτων τθσ) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ μζςω
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ..
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ (Α/Α/
υςτήματοσ :………………..), «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Ε..Η.ΔΗ.., ςτισ παρακάτω
θμερομθνίεσ:
Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΗΔΗ …………………….
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν τθν……………………., ϊρα……….
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν ………………. θμζρα Κυριακι και ϊρα 23:00.
Ημερομθνία Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν τθν …………………………. θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο φςτθμα.
Αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ για πλιρθ και ελεφκερθ πρόςβαςθ διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του
διαδικτφου ςτισ διευκφνςεισ: www.promitheus.gov.gr, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Κ.Η.Μ.ΔΗ..
www.eprocurement.gov.gr, ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ diavgeia.gov.gr και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ www.pde.gov.gr. 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. ςτα τθλζφωνα 2631361212, 26313-61616.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Καρατηογιάννθ Ανδρζα – Προϊςτάμενο του Σμιματοσ
Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι
διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
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’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
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.
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 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.: 280325/4200/06-10-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε.
– Σμιμα Προμθκειϊν.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω
των ορίων, για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των κτιρίων ευκφνθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αιτωλ/νίασ ςε Μεςολόγγι, Αγρίνιο, Θζρμο, Αμφιλοχία, Ναφπακτο, Βόνιτςα, Αςτακό και χωρικισ
αρμοδιότθτασ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ (Δ/βάκμιασ, Πρωτ/κμιασ, ΚΕΔΔΤ), προχπολογιςμόσ: 180.000,00€
ςυμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α., με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.

Β) Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ιτοι:
1) Σθ διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ.
2) Σθν περίλθψθ διακιρυξθσ για τθ δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) υγκροτεί τθν τριμελι επιτροπι διενζργειασ – αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του
εν λόγω διαγωνιςμοφ κακϊσ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν, ζχοντασ υπ’ όψιν το άρκρο 108
του Ν.4782/2021, από τουσ κάτωκι:

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΡΙΖΟΤ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ, Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ ωσ Πρόεδροσ
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΘΕΟΔΩΡΑ, Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ
3. ΦΟΤΡΣΟΤΝΗ ΑΝΝΑ, Σ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΧΕΙΜΩΝΑ ΒΑΙΛΗ, Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ, ωσ
Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
2. ΦΟΤΝΣΑ ΟΦΙΑ, Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ
3. ΣΕΦΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, Π.Ε. ΚΟΙΝΟΝΙΩΛΟΓΩΝ, Τπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ
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ΑΔΑ: 9ΛΛΗ7Λ6-ΦΤΓ

Δ) Εξουςιοδοτεί τθν Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ για τθν υπογραφι των ςχετικϊν
ςυμβάςεων που κα προκφψουν, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ
4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ περί «μεταβίβαςθσ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 02.02.072.0875.01.1231 «Αμοιβζσ για δαπάνεσ
κακαριότθτασ» του προχπολογιςμοφ με τθν Απόφαςθ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ: Α/Α 2913, αρικμ.
πρωτ. 265750/14642/23-09-2021 (ΑΔΑ : 67Ι77Λ6-ΙΡΘ).

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

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

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