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ΕΔΡΑ: ΘΧΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΘΔΗ ▪ ΣΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΘΚΑΡΝΑΟ ▪ ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΓΡΑΦΕΘΧΝ/ΠΚΗ:
ΠΛΑΣΗΡΑ & ΡΧΜΑΝΟΤ ▪ ΣΚ 71201
ΗΡΑΚΛΕΘΟ ΚΡΗΣΗ
Πιεξνθνξίεο: Επγελία θαθηαλάθε
E-mail: a.perogianaki@depanal.gr
Σει. 2814408028

Ηξάθιεην, 26.03.2021
Αξ. Πξση. 565

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ
ΑΝΑΘΕΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΘΧΝ :
«Μεραληθψλ,
ηερληηψλ,
εξγαηψλ,
ειεθηξνιφγσλ θαη πδξαπιηθνχ γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Δ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη
Απηεπηζηαζίαο ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 59.800,00€ (ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 448/16.03.2021
ΚΑΘ ΚΧΔ. ΔΗΜ. 21PROC008288743 ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ ΠΟΛΤΜΕΣΟΥΘΚΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ
ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΡΑΚΛΕΘΟΤ ΜΕ ΔΘΑΚΡΘΣΘΚΟ ΣΘΣΛΟ
«ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»
Γηαθεξχζζεη, φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε
δεκφζηα ζχκβαζε αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ «Μεραληθψλ, ηερληηψλ, εξγαηψλ,
ειεθηξνιφγσλ θαη πδξαπιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ θαη
Απηεπηζηαζίαο ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», πξνυπνινγηζκνχ πελήληα ελληά ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ
επξψ (59.800,00 επξψ), πιένλ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016.
Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλνληαη
νινγξάθσο.
Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Η ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.., ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 66, 117, 120 θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016.
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Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηεο ΓΔΠΑΝΑΛ ΑΔ www.depanal.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Ηξαθιείνπ www.heraklion.gr.
Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ
ίδηνπο πφξνπο.
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο αλάζεζεο
παξνρήο ππεξεζηψλ.
Οη πνζφηεηεο θαη ε αμία ηεο δεηνχκελεο παξνρήο ππεξεζηψλ, είλαη νη αθφινπζεο:
CPV
79610000-3

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ
Υπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο
πξνζσπηθνχ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗ
ΣΕ

Υπεξεζία
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ΠΟΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
59.800,00 €

Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ
Δηεχζπλζε γξαθείσλ ΠΚΗ: Πιαζηήξα & Ρσκαλνχ, Ηξάθιεην (Πνιηηηζηηθφ πλεδξηαθφ
Κέληξν Ηξαθιείνπ)
Σειέθσλν: 2814408000
Άξζξν 1
Θζρχνπζεο δηαηάμεηο
Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ N. 3861/2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Δεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ Ν. 4412/2016 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ θαη φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4416.2016 (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη
2014/25/ΕΕ)» θαη εηδηθφηεξα ηηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 6, 33
παξ. 1, 38 παξ.3 θαη 6, 66 παξ. 2, 100, 103, 117 παξ. 2.3.4.5, 121παξ.1 πεξ. γ, 200. 208,
209, 221, 260, 281, 282, 302 παξ. 1 πεξ. α, 315, 316 θαη 337 ηνπ Ν.4412/2016.
 Σελ απφθαζε 09/πξαθηηθφ 26/22.12.2020 Δ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (ΕΔ) θαη επηηξνπήο αμηνιφγεζεο
ελζηάζεσλ (ΕΑΕ)
 Σελ κε αξηζκφ πξση. 99/20.01.2021 απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί έγθξηζεο
Αλάιεςεο δαπάλεο.
 Σελ κε αξηζκφ 09/πξαθηηθφ 26/22.12.2020 απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί
έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο ππεξεζίαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ
δηαθήξπμεο.
 Σελ κε αξηζκφ 15/πξαθηηθφ 30/23.03.2021 απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί
έγθξηζεο πξφζζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζηε ζει.7 ηνπ άξζξνπ 7 ησλ
ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ κε ηνπο παξαθάησ αξηζκνχο πξση.
δηαθήξπμεο: 445/16.03.2021, 446/16.03.2021, 447/16.03.2021 θαη 448/16.03.2021.
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Άξζξν 2
Υξφλνο θαη ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ
1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 09.04.2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 12:00,
ελψπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο (Δηεχζπλζε:
Πιαζηήξα & Ρσκαλνχ, Πνιηηηζηηθφ πλεδξηαθφ Κέληξν Ηξαθιείνπ).
2. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζην
αξκφδην γξαθείν ηεο επηρείξεζεο, κέρξη 08.04.2021 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:30.
3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη
απνδεθηή θακία πξνζθνξά. χκθσλα κε ηελ ξεηή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 117, παξ. 4
είλαη επηηξεπηφ ην άλνηγκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε ε
νπνία νξίδεηαη ε παξαπάλσ.
Άξζξν 3
Σξφπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πιεξνθνξηψλ ή δηεπθξηλίζεσλ επί
φξσλ δηαθήξπμεο
1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ
κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.heraklion.gr θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα
ηεο ΓΔΠΑΝΑΛ ΑΔ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν : www.depanal.gr
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηα
γξαθεία ηεο επηρείξεζεο: ζηε δ/λζε Πιαζηήξα & Ρσκαλνχ, Ηξάθιεην (ΠΚΗ), ηειέθσλν:
2814408000, 2814408028 e-mail: a.perogiannaki@epanal.gr ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο,
κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.
Άξζξν 4
Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ
1. Τα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2. Σηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984.
3. Μέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (π.ρ. θπιιάδηα κε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία
ησλ πξνζθεξφκελσλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε πξσηφηππε κνξθή ζε μέλε γιψζζα, αιιά λα
ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ωο επίζεκεο κεηαθξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην
Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή απφ
εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα.

1.

Άξζξν 5
Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Δήισζεο (TEΤΔ)
α)σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη, φηη
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δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
i. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,
ii. δσξνδνθία,
iii. απάηε,
iv. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
v. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο,
vi. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ,
vii. γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα φπσο εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά απηά νξίδνληαη
ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
- ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.),
- ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.).
β)σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη, φηη
δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα,
νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
γ)σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη, φηη
δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
δ)σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη, φηη
δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο
θπξψζεηο.
Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
2. Οη Ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε.
Η Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα
πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή.
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Επίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα
ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξν θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Σε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο Σχκβαζεο, ηφηε εάλ νη
ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο.
Η δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε
εμεηάδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Εάλ ε Αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίζεη, φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα
εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε
πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O
αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
3. To Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεχζπλεο Γήισζεο (TEΥΓ ) δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξεη
εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπ, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
Δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα
Κέληξα Εμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Ε.Π.).
Όηαλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο είλαη Ο.Ε. ή Ε.Ε. θαη ν ππνγξάθσλ ην ΣΕΤΔ ελεξγεί
σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή
επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).
Σν ΣΕΤΔ, φηαλ ζπκκεηέρνπλ Α.Ε. θαη Ε.Π.Ε. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ
κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα
ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο
εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα
εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).

Άξζξν 6
Εγγπήζεηο
1. Εγγχεζε ζπκκεηνρήο
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α , ήηνη ζην πνζφ
ησλ 1.196.00 επξψ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.
4412/2016.
Σηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
έλσζε.




Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα
αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ
ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
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ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο έλζηαζεο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί
αζθεζείζαο έλζηαζεο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.
2. Εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
α)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
β)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
γ)
Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ
ησλ πξνκεζεηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο
δχν ζπκβαιιφκελνπο.
Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε
παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
δ)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα
θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο πεξί Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν.
2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ.
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή λα παξέρεηαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Τακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
ε)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
1) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
2) ηνλ εθδφηε,
3) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
4) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
5) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
6) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ) ηνπο φξνπο φηη:
- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο θαη
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
ε)ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η)ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη
θ) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ι)Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη
απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο
δηαθνξνπνηήζεηο:
1. Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Θα αλαθέξνπλ ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο.
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3. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ
κε βάζε ηε ζχκβαζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή.

Άξζξν 7
ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
i.
Πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.
ii.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγειηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή µε ην αληηθείκελν
ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. Ο Πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηεθκεξησκέλε
εκπεηξία. Ο Πξνζθέξσλ νθείιεη λα απνδείμεη φηη θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ΑΠΓ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ κελψλ θαη
πίλαθα πξνζσπηθνχ, ψο απφδεημε φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ζηηο
δεηνχκελεο εηδηθφηεηεο κε ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξνκίζζηα αλά κήλα, ηνπο ηειεπηαίνπο
ηξεηο κήλεο πξν ηνπ δηαγσληζκνχ .
iii.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχβαζεο απαηηείηαη λα θαηαζέζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο, πηζηνπνηεηηθφ
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πηζηνπνηεηηθφ
δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία , πηζηνπνηεηηθφ επηρεηξεζηαθήο
ζπλέρεηαο ζην πεδίν δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη
πηζηνπνηεηηθφ πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ.
 Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ αλεμάξηεην νξγαληζκφ πνπ λα βεβαηψλεη
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο (ISO 9001) .
 Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ αλεμάξηεην νξγαληζκφ πνπ λα βεβαηψλεη
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο (ISO 14000).
 Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ αλεμάξηεην νξγαληζκφ πνπ λα βεβαηψλεη
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαρείξηζεο ηήο
πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία (ISO 45001) .
 Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ αλεμάξηεην νξγαληζκφ πνπ λα βεβαηψλεη
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα επηρεηξεζηαθήο
ζπλέρεηαο (ISO 22301) .
 Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ πνπ λα έρεη εθδνζεί απφ αλεμάξηεην νξγαληζκφ πνπ λα βεβαηψλεη φηη
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα αζθάιεηαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (ISO 27001) .
Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ.

Άξζξν 8
Σξφπνο ππνβνιήο θαη ζχληαμεο πξνζθνξψλ
1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο.
Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
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2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα
θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη
φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη
ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
3. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία
γξάκκαηα:
α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε
δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email).
ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
4. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο:
α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
β) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη
γ) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
5. ηνλ (ππν)θάθειν «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
(δηθαηνινγεηηθά πξνζθνξάο ζπκκεηνρήο)
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα
ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
6. ηνλ (ππν)θάθειν «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ:
α)Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
(δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο πξνζθνξάο).
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Ελδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο.
7. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη
ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί.
Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο,
ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ.
Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζηελ πξνζθνξά δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
8. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα
αλαθέξεηαη ρσξηζηά.
9. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία, απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
10. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο.
Δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κφλν, φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ
επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ.
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Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
Εηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Επηηξνπή κπνξεί λα
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο
πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ
ππνβάιεη.
Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή
πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε
παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο
ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη
θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο,
ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία.

Άξζξν 9
Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (4) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά
ηελ θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο
απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε.

Άξζξν 10
Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Δελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη
φζεο αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο ππεξεζίαο.

Άξζξν 11
Ελζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
1. Ελζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο:
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κέρξη πέληε (5)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο
ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα.
Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Επηηξνπήο
Δηαγσληζκνχ.
Η απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΔΘΑΤΓΕΘΑ» θαη νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
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Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ απηή,
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο αμηνιφγεζεο Ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο,
ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Τν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν.
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο
ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.
3. Ελζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε
ππνβιεζείζεο.

Άξζξν 12
Πξνζθεξφκελε ηηκή
1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα
αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε επξψ αξηζκεηηθά αλά ππεξεζία, θαζψο θαη αξηζκεηηθά
θαη νινγξάθσο γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο.
2. Η ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη αλά κνλάδα. ηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
3. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη
εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο
δηαγσληζκνχ.
5. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνχ,
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

Άξζξν 13
Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
1. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
2. Η Επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα.
Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο.
3.Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν.
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Η Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ
ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
4.ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο
5.Αθνινχζσο, ε Επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη
ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη
απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην
θξηηήξην αλάζεζεο.
6.Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ,
απνζθξαγίδνληαη νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη
αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ.
Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
7.Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο.
8.Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016.

Άξζξν 14
Δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα
ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξεο ησλ
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ
εληφο, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο,
σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
2. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα
αθφινπζα:
 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ
ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο
ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ.
 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο
ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε
δηαδηθαζία.
 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο
ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε
δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη, φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
(θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

3. Σε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ
εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ
ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
4.Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε
ηξνπνπνίεζε:
Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο),
απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ, φηη είλαη ελήκεξα σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο
ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Ε.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ
Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Ε.Ε.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ
ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Ε.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Δελ ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Δηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ ηνπο.
Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο
πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο
αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Ε) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ.
5. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Επηηξνπή δηαγσληζκνχ.
6. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί,
φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή πξνζθνκίζζεθαλ κε λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε
κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, παξέρεηαη
πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, λα ηα πξνζθνκίζεη πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηε παξαπάλσ πξνζεζκία, εθφζνλ
αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
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Αλ θαη κεηά ηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ
αληαπνθξηζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ
απνξξίθζεθε.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
7. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή είηε γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο
ζχκβαζεο.
Τν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλεηαη κε ηελ
απφθαζε θαηαθχξσζεο.
8. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
9. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο αμηνιφγεζεο,
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
10. Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ
πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν
κεηνδφηεο.
Άξζξν 15
Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ
Η Επηηξνπή (Ε.Δ.) αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή
ηεο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:
α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο κέρξη θαη
50% ή γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηά 30% πνπ πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο.
β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ.

Άξζξν 16
Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο
1. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο.
3. Η ππνγξαθή ηεο χκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,
ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
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Άξζξν 17
Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
1. Ο ρξφλνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.
3. Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
216-221 ηνπ Ν. 4412/2016.
4. Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη,
σο νξγαλσηηθή κνλάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
5. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη
πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ
αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
6. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα
είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε επηηξνπή παξαιαβήο
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
7. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν.
Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ
απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
8. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ
ζχκβαζε ρξφλν.
Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε
φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε.
9. Σε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο,
κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ
παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25%
ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο
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εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο.
10. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο
θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.

Άξζξν 18
Πνηληθέο ξήηξεο
1.
Αλ ε παξνρή ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ
ρνξεγήζεθε, κπνξεί λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
2.
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην
50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο
Φ.Π.Α. επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο
απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κπνξνχλ
λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο
εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη
εθηειεζηεί πιήξσο.
3. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ.
4.Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.

Άξζξν 19
Σξφπνο Πιεξσκήο
1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, γηα φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
2. Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη παξαδψζεη
θαη παξαιάβεη ε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν
πξσηφθνιιν παξαιαβήο (ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο).
3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.

Άξζξν 20
Καλφλεο Δεκνζηφηεηαο ηεο Δηαθήξπμεο - Κξαηήζεηο
1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Ηξαθιείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.heraklion.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΓΔΠΑΝΑΛ ΑΔ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : www.depanal.gr.
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2. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «ΔΘΑΤΓΕΘΑ», λα
θαηαρσξεζεί ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ..
3. Όια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαρσξεζνχλ θαη ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε ηνπ
Γήκνπ Ηξαθιείνπ θαη ηεο Δπηρείξεζεο
4. Σνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ
Δεκνζίνπ, Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ.
ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ.
5. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν.
3852/2010 θαη ηνπ Ν. 3463/2006.

Η Πξφεδξνο Δ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELIA
SCHOINARAKI
Ημερομηνία: 2021.03.26 14:26:03 EET

ρνηλαξάθε – Ηιηάθε Επαγγειία
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Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ
ΓΡΑΦΕΘΟ ΠΡΟΜΗΘΕΘΧΝ

ΟΘΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΘΚΗ ΕΚΘΕΗ
Αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ «Μεραληθψλ, ηερληηψλ, εξγαηψλ, ειεθηξνιφγσλ θαη
πδξαπιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ & Απηεπηζηαζίαο ηεο ΔΕΠΑΝΑΛ
Α.Ε.»
ΓΕΝΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ κεραληθψλ, ηερληηψλ,
εξγαηψλ, ειεθηξνιφγσλ θαη πδξαπιηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ ηεο Γ/λζεο
Τερληθψλ Έξγσλ θαη Απηεπηζηαζίαο θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγεία ηεο εηαηξείαο.
ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΘΑ
Με ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ είλαη αλαγθαία ε ζηειέρσζε ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Έξγσλ θαη
Απηεπηζηαζίαο κε (2) δχν Μεραληθνχο, (4) ηέζζεξηο Τερλίηεο, (3) ηξείο Δξγάηεο, (2) δχν
Ηιεθηξνιφγνπο θαη (1) έλαλ Υδξαπιηθφ.

ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ
Με βάζε ηελ πεξηγξαθή ππεξεζηψλ πνπ πξναλαθέξακε ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο (ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ΦΠΑ) δηακνξθψλεηαη:

ΕΘΔΘΚΟΣΗΣΑ
Μεραληθφο

ΣΘΜΗ
ΑΡΘΘΜΟ
ΜΟΝΑΔΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΧΝ ΚΟΣΟ/ΜΗΝΑ
2
1.500,00€

ΚΟΣΟ/ΜΗΝΑ
ΕΘΔΘΚΟΣΗΣΑ
3.000,00€

Τερλίηεο

4

1.165,00€

4.660,00€

Δξγάηεο

3

1.005,00€

3.015,00€

Ηιεθηξνιφγνο

2

1.165,00€

2.330,00€

Υδξαπιηθφο
ΑΞΘΑ

1
12

1.165,00€

1.165,00€
14.170,00€
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ΝΟΜΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ

Με βάζε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο δηαηάμεηο :
α) Τν Π.Γ. 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο».
β) Τν άξζξν 209 παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 273 ηνπ Ν.3463/2006
γ) Τνπ Ν. 3731/08 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ
αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» θαη ζπγθεθξηκέλα Άξζξν 20 «Αλαδηαηππψζεηο
άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα», θαη ησλ παξαγξάθσλ 2, 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ
209 ηνπ Ν. 3463/2006 φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ σο άλσ Ν.
3731/2008,
δ) Τν άξζξν 83 ηνπ Ν. 2362/1995 θαη ηελ κε αξηζ. 35130/739/9-8-2010/Φ.Δ.Κ.1291/Β/11-082010 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά φξηα, ηα
νπνία θαζνξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε Απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
εηζεγνχκαζηε πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο.
ε) Ν.4412, άξζξν 88, 117 πεξί ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ.

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο
& Αλάπηπμεο

Κσζηήο Μνπδάηζνο

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS
MOUDATSOS
Ημερομηνία: 2021.03.26 13:39:04 EET
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