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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνληνο Φνξέα
Επωνυμία

ΔΘΜΟΤΙΚΘ
ΕΡΙΩΕΙΘΣΘ
ΥΔΕΥΣΘΣ
ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΩΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.)

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΝΕΟΨΥΤΟΥ 69

Ρόλθ

ΩΑΛΚΙΔΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

341 42

Κωδικόσ ΝUTS

GR242

Τθλζφωνο

+30 22210 86055

Ψαξ

+30 22210 86057

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

xhmeio@deyax.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Κανάρθσ Σταμάτθσ, 2221020440

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

http://deyax.dimoschalkideon.gr/

Είδοσ Αναθζτοντοσ Φορζα
Ο Ανακζτων Ψορζασ είναι μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι ωσ Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ
Δικαίου.
Κφρια δραςτηριότητα Α.Φ.
Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντοσ Ψορζα είναι θ Φδρευςθ – Αποχζτευςθ.
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ :
www.promitheus.gov.gr
γ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι
γενικϊσ διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω
εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ
Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. , ςφμφωνα με τθν
Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) με αρικμό 183/2016 (ΑΔΑ: 7Γ9ΒΟΕΚΜ-ΨΑ9). Θ
δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα ςυμπεριλθφκεί ςτουσ Ρροχπολογιςμοφσ των
παρακάτω ετϊν και κα βαρφνει τον KA 620714 με τίτλο «Επιςκευζσ και Συντιρθςθ Κ.Λ.Ω.» &
τον ΚΑ 54006224 με τίτλο «ΨΡΑ παροχϊν τρίτων με ΨΡΑ 24%»:
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για το ζτοσ 2017 (KA 620714: 254.940,00€) και (ΚΑ 54006224: 61.185,60€)



του Ψορζα

για το ζτοσ 2018 (KA 620714: 437.040,00€) και (ΚΑ 54006224: 104.889,60€)
για το ζτοσ 2019 (KA 620714: 437.040,00€) και (ΚΑ 54006224: 104.889,60€)
για το ζτοσ 2020 (KA 620714: 182.100,00€) και (ΚΑ 54006224: 43.704,00€)

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, που περιλαμβάνεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του
Ραρόχου/Αναδόχου, είναι θ παροχι, με εξειδικευμζνο προςωπικό του Ραρόχου - Αναδόχου,
υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Λυμάτων του Διμου
Ωαλκιδζων.
Τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν είναι οι Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ ΔΕΥΑΩ,
δθλαδι το Κζντρο Λυμάτων Ωαλκίδασ Κ.Λ.Ω. (με εγκαταςτάςεισ ςε Ευβοϊκι Ακτι και ςτθν
Νθςίδα Ραςά) και το Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων Νζασ Αρτάκθσ (Κ.Ε.Λ.Ν.Α.) ςτθν Νζα
Αρτάκθ.
Αντικείμενο τθσ παροφςασ υπθρεςίασ αποτελεί:
Θ λειτουργία και ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων Κ.Λ.Ω. & Κ.Ε.Λ.Ν.Α., ϊςτε να
τθροφνται τα όρια εκροισ των εγκαταςτάςεων, όπωσ αυτά ορίηονται από τισ υπάρχουςεσ
νομοκεςίεσ και τουσ όρουσ των Α.Ε.Ρ.Ο. Θ λειτουργία και ςυντιρθςθ πρζπει να
επιτυγχάνεται με τον βζλτιςτο δυνατό τεχνικό και οικονομικό αποτζλεςμα.
Θ ζκτακτθ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων του Κ.Λ.Ω., κατά τισ απογευματινζσ και
βραδινζσ βάρδιεσ, Σάββατα, Κυριακζσ και Αργίεσ (εκνικζσ και τοπικζσ).
Θ φφλαξθ των εγκαταςτάςεων του Κ.Λ.Ω. (νθςίδα Ραςά και Ευβοϊκι Ακτι), κατά τισ
ϊρεσ απουςίασ του προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.
Θ παραλαβι βοκρολυμάτων τα Σάββατα ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΚΛΩ και του ΚΕΛΝΑ
και τισ κακθμερινζσ ςτο ΚΛΩ μετά το πζρασ του ωραρίου του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ
τθσ ΔΕΥΑΩ και ςφμφωνα με τισ ποςότθτεσ ποφ ζχει κακορίςει θ ΔΕΥΑΩ.
Θ καλάςςια μεταφορά του προςωπικοφ ςτο ΚΛΩ και θ εκτζλεςθ δρομολογίων με
πλωτό μζςο από και προσ τθν Ευβοϊκι Ακτι και τθ νιςο Ραςά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτο Ραράρτθμα Ι. Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 90481000-2 .

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.311.120,00 € πλζον του
αναλογοφντοσ ΨΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: 1.311.120,00€ και ΨΡΑ :
314.668,80€)
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα ζξι (36) μινεσ
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ(Τεφχθ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
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- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
-

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” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ,
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007
-2013»,

-

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

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

*Μζχρι τισ 31/03/2017+ του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ
δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ
του υμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου
τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)» ,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ
και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ
διατάξεισ”

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996
(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ
των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ
απόφαςθσ
του
Υφυπουργοφ
Οικονομίασ
και
Οικονομικϊν
με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν
εξωχϊριεσ εταιρίεσ”,
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- 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 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά
Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία”,

-

το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+

-

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν,
Μεταφορϊν και Δικτφων »

-

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..),

-

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,

-

τθσ Απόφαςθσ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 183/2016 ( ΑΔΑ: 7ΓΒΟΕΚΜ-ΨΑ9 ) περί « Ζγκριςθσ Μελζτθσ,
Τευχϊν, Ρερίλθψθσ Διακιρυξθσ και Διακιρυξθσ τθσ Ραροχισ Υπθρεςίασ με τίτλο
Λειτουργία και Συντιρθςθ Κζντρων Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Ω., διάρκειασ 36 μθνϊν»,

-

τθσ Απόφαςθσ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 170/2016 ( ΑΔΑ: ΫΣΗ8ΟΕΚΜ-Κ9Κ) περί « Οριςμοφ μελϊν
επιτροπϊν για τθ διεξαγωγι διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ,
παρακολοφκθςθ, παραλαβι ζργων, τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν, μελετϊν, προμθκειϊν και γενικϊν υπθρεςιϊν ζτουσ 2017»,

- τθσ Απόφαςθσ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 32/2017 ( ΑΔΑ: Ϋ2ΝΝΟΕΚΜ-9Κ4) περί «Ζγκριςησ Παροχήσ
Γενικήσ Τπηρεςίασ και Ζγκριςησ Εγγράφων φμβαςησ (Σευχών, Προκήρυξησ και
Διακήρυξησ) τησ Παροχήσ Τπηρεςίασ με τίτλο: «Λειτουργία και υντήρηςη
ΚζντρωνΛυμάτων ΔΕΤΑΧ διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μηνών».

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 08/05/2017, θμζρα Δευτζρα
και ϊρα 14:00 .
Θ διαδικαςία Θλεκτρονικισ Αποςφράγιςθσ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά ΣυμμετοχισΤεχνικι Ρροςφορά» κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 12θ Μαΐου 2017 , θμζρα Ραραςκευι
και ϊρα 10:00.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ
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Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ
23/03/2017 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό :
39925
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων
Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ.
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :


ςε δφο (2) θμεριςιεσ και μια εβδομαδιαία εφθμερίδα του νομοφ του Ν.3548/2007

Θ προκιρυξθ κα ςταλεί ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτοντοσ Ψορζα, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) http://deyax.dimoschalkideon.gr/category/prokiryxis-prosklisis/

Γ.

Ζξοδα δημοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω 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.

17PROC005973986 2017-03-24
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:



θ με αρ. 2017-039713 (17-116388-001) Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει
δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ



θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα
- Ι. Αναλυτικι τεχνικι περιγραφι
- II. Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
- IV. Τιμολόγιο μελζτθσ
- V. Ρροχπολογιςμόσ μελζτθσ
- VI. Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ
που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ





το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ , Ραράρτθμα ΙΙΙ
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ,
ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
το Ραράρτθμα VII – Αρχεία Ελζγχου Εγκαταςτάςεων Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Ω., ςτο οποίο
περιγράφονται λεπτομερϊσ τα υπάρχοντα αρχεία καταγραφισ δεδομζνων λειτουργίασ
των εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τα οποία κα τεκμθριϊνεται θ παροχι υπθρεςίασ και
το Ραράρτθμα VIII – Εγκαταςτάςεισ Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ςτισ οποίεσ αναφζρονται όλα
τα επιμζρουσ τμιματα των εγκαταςτάςεων, ςτα οποία κα λάβει χϊρα θ παροφςα
παροχι υπθρεςιϊν

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
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), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω
ςυςτιματοσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο μζχρι
και 10 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται
αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 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 ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ
διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα
ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
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2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και
που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα
επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ
μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά
τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ
που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ
είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με
τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτα αγγλικά,
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 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Ψ. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον
αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον
Α.Ψ.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 θμερομθνία διενζργειασ του
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διαγωνιςμοφ, 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.
Ο Ανακζτων Ψορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. Υποχρεοφνται όμωσ να το πράξουν ςε περίπτωςθ επιλογισ, πριν τθν υπογραφι
των ςχετικϊν ςυμβάςεων ενϊ ο Ανακζτων Ψορζασ διατθρεί το δικαίωμα να υποχρεϊςει τθν
επιλεγείςα ζνωςθ να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθσ νομικισ μορφισ, εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ,
ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτοντοσ Ψορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
4. Οι ενδιαφερόμενοι κατόπιν αιτιςεϊσ υποχρεοφνται να επιςκεφκοφν μζχρι και ζξι (6)
μζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, τισ Εγκαταςτάςεισ
Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ ΔΕΥΑΩ, των περιοχϊν Ωαλκίδασ (Κ.Λ.Ω.) και Νζασ Αρτάκθσ
(Κ.Ε.Λ.Ν.Α.), προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ για τισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ και να τουσ
χορθγθκεί θ απαιτοφμενθ Βεβαίωςθ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό. Τθν Βεβαίωςθ
αυτι πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να τθν επιςυνάψουν θλεκτρονικά ςτον (υπο)φάκελο με
τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά».

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι ζξι χιλιάδων διακοςίων είκοςι δφο
ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (26.222,40€).
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) ημζρεσ μετά τη λήξη
του χρόνου ιςχφοσ τησ προςφοράσ του άρθρου 2.4.5 τησ παροφςασ, ήτοι μζχρι
09/04/2018, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Ο Ανακζτων Ψορζασ μπορεί, πριν τθ λιξθ
τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και
γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο,
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται
ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
προςφζρων 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 τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊνμελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ

ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ
166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε.
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν ο Ανακζτων Ψορζασ μπορεί
να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων 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. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκαθάριςησ
ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
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δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
(γ) 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 23 τθσ
παροφςασ,
δ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ).
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω
περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ
παροχι υπθρεςιϊν.
Ειδικότερα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα εμπορικά - επαγγελματικά μθτρϊα τθσ
χϊρασ καταγωγισ. Ειδικά για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ
εγγραφι τουσ ςϋ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ που να είναι ςυναφζσ με το
δθμοπρατοφμενο αντικείμενο.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν πιςτολθπτικι ικανότθτα
φψουσ τουλάχιςτον 200.000,00 €.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
α) κατά τθ τελευταία τριετία, να διακζτουν 12μθνθ τουλάχιςτον εμπειρία, ςε
τουλάχιςτον μια εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων με ςφςτθμα ενεργοφ ιλφοσ και
αναερόβιασ χϊνευςθσ, θ οποία πρζπει να εξυπθρετεί κατϋ ελάχιςτον 55.000
ιςοδφναμουσ κατοίκουσ,
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β) να διακζτουν μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό κατά τθν τελευταία τριετία
τουλάχιςτον 5 ατόμων,
γ) να διακζτουν κατάλλθλο (ιδιόκτθτο ι μιςκωμζνο), πλωτό μζςο (τφπου Ferry Boat) με τα
απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςε ιςχφ και ελάχιςτθ μεταφορικι ικανότθτα ενόσ
οχιματοσ ελάχιςτου πλάτουσ 2,5 m και ςυνολικοφ βάρουσ 50 τόνων. Το πλωτό κα
βρίςκεται ςε επιφυλακι και κα είναι ςε κζςθ εντόσ 6ωρου μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ
τθσ ΔΕΥΑΩ να εκτελεί δρομολόγια μεταξφ των εγκαταςτάςεων ςτθν Νθςίδα Ραςά και αυτϊν
ςτθν απζναντι Ευβοϊκι Ακτι για μεταφορά οχθμάτων και υλικϊν επί οκταϊρου ςε
οποιαδιποτε ϊρα τθσ θμζρασ. Ρζραν των εκτάκτων περιπτϊςεων θ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. κα απαςχολεί
το εν λόγω πλωτό και για μία (1) θμζρα/ζτοσ, ςε πλωτζσ μεταφορζσ που κα κρίνει αυτι
αναγκαίεσ ςτο Κ.Λ.Ω.

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να
ςυμμορφϊνονται με πρότυπα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 ςε ιςχφ ή
ISO 9001:2015 ςε ιςχφ, από αρμόδιο διαπιςτευμζνο φορζα με πεδίο εφαρμογήσ την
λειτουργία και ςυντήρηςη εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων.

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
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 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 ΩΙΙ 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 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 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ 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
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άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III -ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί
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

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που
αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι
2.2.4-2.2.6).
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
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. 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,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.3, 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 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 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
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καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν

ςτο πρόςωπό του οι

οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι
εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και
υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ
τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και
αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν
κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο
μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ
προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το
δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του
κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι
κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ
ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ
τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν
ζδρα τθσ δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ,
διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ
κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια
κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι
Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν
τθσ είναι γνωςτοί.
Ο Ανακζτων Ψορζασ δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο,
να αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ
αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το
ν. 3414/2005» και
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.6 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ,
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για
τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν:
Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ προζρχονται από κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ, που διακζτουν ειδικι
ζγκριςθ ι είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι
υπθρεςία, απαιτείται να προςκομίηουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω
οργανιςμοφ.
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Ειδικά οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα πάροχοι υπθρεςιϊν, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό του
οικείου επιμελθτθρίου που αποδεικνφει το ειδικό επάγγελμα τουσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν κατάλλθλθ τραπεηικι βεβαίωςθ από τθν οποία
προκφπτει θ πιςτολθπτικι τουσ ικανότθτα .
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν
 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ για τθν
οποίο υποβάλλει τθν προςφορά, ςυνοδευόμενθ από κατάλογο ςχετικϊν, με των
ηθτοφμενων ςτθν παροφςα, υπθρεςιϊν που εκτελζςτθκαν ι εκτελοφνται τθν
τελευταία 3ετία από τον υποψιφιο, με αναφορά ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ, το
αντικείμενό τθσ, τθ χρονικι διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων, τουσ εργοδότεσ, τα
ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοδευόμενθ από
πιςτοποιθτικά - βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι,.
 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ για τθν
οποίο υποβάλλει τθν προςφορά και ςτθν οποία δθλϊνεται το μζςο ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του προςφζροντοσ κατά τθν τελευταία τριετία,
ςυνοδευόμενο από καταςτάςεισ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ι αντίςτοιχου
Οργανιςμοφ.
 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, περί τθσ μεταφορικισ ικανότθτασ του πλωτοφ μζςου, τθσ δζςμευςισ του για
άμεςθ παροχι κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ παροφςασ παροχισ υπθρεςιϊν και του
χρόνου ανταπόκριςθσ για εκτζλεςθ δρομολογίων, ςυνοδευόμενθ από Ζγγραφα
κυριότθτασ πλοίου, αποδεικτικά του χρόνου ανταπόκριςθσ, ζγκυρο ςυμφωνθτικό ςε
περίπτωςθ μίςκωςθσ, Ζγγραφο Εκνικότθτασ και το ιςχφον Ρρωτόκολλο Γενικισ
Επικεϊρθςθσ πλοίου.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιητικό κατά ISO 9001:2008
ςε ιςχφ ή ISO 9001:2015 ςε ιςχφ.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά
ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με
τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ
νόμιμθ ςφςταςι του, 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 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.8. 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.
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά:
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
ΚΡΙΣΘΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ

Κ1

Θ οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα, τα προςόντα και θ εμπειρία του
προςωπικοφ

40%

Κ2

Θ Ορκι αντίλθψθ του αντικειμζνου και των απαιτιςεων τθσ
ςφμβαςθσ, θ ορκολογικι ανάλυςθ του αντικειμζνου ςε ενότθτεσ
εργαςιϊν και θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ
Το μοντζλο οργάνωςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, θ επάρκεια και
ςαφινεια κατανομισ αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ ομάδασ
Ο Ρροςδιοριςμόσ προβλθμάτων κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ
και διαμόρφωςθ κατάλλθλων προτάςεων για τθν επίλυςθ τουσ

15%

Κ3
Κ4

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ

15%
30%

100%

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ
που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι
τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του
επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ
προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των
κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν
καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ)
επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον
μικρότερο λόγο τθσ ςυγκριτικισ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ
είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.

Λ

=

υγκριτική τιμή προςφοράσ (Π')
Σελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ (U)

Θ ςυγκριτικι τιμι προςφοράσ Ρϋ ιςοφται με Ρϋ= Ρ1/2 όπου Ρ είναι θ προςφορά
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ,
είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει
να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι
Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ
άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΨΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3
παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΨΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω
του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω
Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του
ΕΣΘΔΘΣ, ο Ανακζτων Ψορζασ κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι
ανακοίνωςι του.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά»
ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι
προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται
θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα
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οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ
ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ
που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ
προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf
(το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι
ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ
προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον
ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν
φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ
Ωάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία
φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει
θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι υποβολισ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων του υποφακζλου
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ
διακιρυξθσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν:
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε
μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ - ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ
“Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Ζγγραφο
Σφμβαςθσ
(ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb9
0ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_af
rLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ
τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

2.4.3.2 H Τεχνικι Ρροςφορά που ομοίωσ και επί ποινισ αποκλειςμοφ περιλαμβάνεται ςτον
Ψάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ
απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί με το κεφάλαιο 7 του Ραραρτιματοσ I
“Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι”
τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα
και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των
προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα παρακάτω και ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα
1. Ζκκεςθ με τθν δομι και οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα. Θ ζκκεςθ κα
ςυνοδεφεται με κατάλογο του απαςχολοφμενου προςωπικοφ για τθ
ςυγκεκριμζνθ παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ με αναφορά των
προςόντων και τθσ εμπειρίασ τουσ ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και ζγγραφα
(βιογραφικά ςθμειϊματα, τίτλοι ςπουδϊν, βεβαιϊςεισ εμπειρίασ) αποδεικτικά
τθσ κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ παρ. 7 του Ραραρτιματοσ Ι.
2. Τεχνικι ζκκεςθ όπου κα περιγράφεται θ παροχι τθσ υπθρεςίασ, θ ανάλυςθ του
αντικειμζνου ςε ενότθτεσ εργαςιϊν και θ μεκοδολογία υλοποίθςισ τθσ
3. Τεχνικι ζκκεςθ με το μοντζλο οργάνωςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ
υπθρεςιϊν και τθ κατανομι αρμοδιοτιτων μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ.
4. Τεχνικι ζκκεςθ όπου κα προςδιορίηονται τυχόν προβλιματα κατά τθν
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα διαμορφϊνονται κατάλλθλεσ προτάςεισ για τθν
επίλυςι τουσ
Πποια προςφορά δεν ςυνοδεφεται από τα παραπάνω ι υπάρχουν ς’ αυτι αςάφειεσ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Θ παράλειψθ προςκόμιςθσ ζςτω και ενόσ από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά του φακζλου
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ι θ μθ προςικουςα υποβολι τουσ,
ςυνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλειςμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνιςμό.
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο
ανάκεςθσ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω.
Α. Σιμζσ
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει
αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα
επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, ψθφιακά
υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα
τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ VI που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με το ν τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται
Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι
που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο Α του Ραραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι υποβολισ δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Οικονομικι
προςφορά» κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, η προςφορά απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτη.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για
διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο
Ανακζτων Ψορζασ κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
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ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται
πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν),
2.4.2. (Ωρόνοσ 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.
(Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν
ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα άρκρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6
και 2.2.7
η) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ
προςφορζσ.
θ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα
τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τθσ ςφμβαςθσ.
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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο του
Ανακζτοντοσ Ψορζα (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», 4 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν
δθλαδι τθν Παραςκευή 12/05/2017 και ϊρα 10:00.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει ο Ανακζτων Ψορζασ



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει ο Ανακζτων Ψορζασ
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Ο Ανακζτων Ψορζασ μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν ο Ανακζτων Ψορζασ
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και
βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν,
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν,
αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για
όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια οι φάκελοι
τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω
διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν
κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ,
ο Ανακζτων Ψορζασ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το
κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά
ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται με τθν
μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν
φορζων.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου
οργάνου του Ανακζτοντοσ Ψορζα, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του
ΕΣΘΔΘΣ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο

θαηαθύξσζεο

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Ανακζτων Ψορζασ αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74)
όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 ζωσ 2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Το Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου κα είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν
θμερομθνία υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (2.2.9.2 Β1.α), τα πιςτοποιθτικά
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ κα ζχουν εκδοκεί το
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ
(2.2.9.2 Β1.β), τα πιςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ (2.2.9.2 Β1.β) να είναι ςε ιςχφ
ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, το
πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2.2.9.2 Β2) να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. Επίςθσ όλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να
είναι εν ιςχφ και τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
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Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ,
ειδοποίθςισ του. Ο Ανακζτων Ψορζασ μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν
που κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντοσ Ψορζα 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 είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι
αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του Ανακζτοντοσ Ψορζα για
μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε
γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ του
Ανακζτοντοσ Ψορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι
πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο
όργανο του Ανακζτοντοσ Ψορζα για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ
αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Ο Ανακζτων Ψορζασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα
που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ
από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
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Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4.
τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ
προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα
άρκρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.
Ο Ανακζτων Ψορζασ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα
ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτοντοσ Ψορζα θ
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ
ςφμβαςθ και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ του
Ανακζτοντοσ Ψορζα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει
ενϊπιον του Ανακζτοντοσ Ψορζα προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ
νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία
δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ,
ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 3886/2010 (Αϋ/147). Θ
προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ
του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το
οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ.
Ο Ανακζτων Ψορζασ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων-προδικαςτικϊν προςφυγϊν, ςφμφωνα με το πιο πάνω
άρκρο, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψι τθσ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ
προςφυγισ μζςω τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ είναι υποχρεωτικι για τθν υποβολι
αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων του άρκρου 5 του ν. 3886/2010.
Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία
δζκα (10) θμερϊν από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ
προκεςμία για τθν άςκθςι τθσ, θ άςκθςθ αυτισ και θ προκεςμία και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ
αςφαλιςτικϊν μζτρων κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Εφόςον αςκθκεί αίτθςθ
αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά τον Α.Ψ. με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ τα
θλεκτρονικά και θ τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ.
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με τθν ωσ άνω προςωρινι διαταγι,
ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 3886/2010 όπωσ ιςχφει.
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Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται
μετά τθν 31θ Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374)
του ν. 4412/2016

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Ο Ανακζτων Ψορζασ ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 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 Ανακζτοντοσ Ψορζα ζναντι
του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν
αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ, θ
επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων.

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται
ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Ο Ανακζτων Ψορζασ 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
337 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει
του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ
τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν οικονομικι προςφορά.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ
ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του
άρκρου 36 του ν. 4412/2016

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν,
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, όπωσ απορρζουν από τθν παροφςα
και τα Ραραρτιματα αυτισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ του Ανακζτοντοσ
Ψορζα, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ
του για παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν 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.
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

17PROC005973986
2017-03-24
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ των υπθρεςιϊν που

παραςχζκθκαν
εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ 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.
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 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει
των όρων των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου) και 6.4. (Απόρριψθ
παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ
ενϊπιον του Ανακζτοντοσ Ψορζα, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από
τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ
οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι
προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί
από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία (Τεχνικι Υπθρεςία) θ οποία και κα ειςθγείται ςτθν ςυνζχεια
αυτι ςτον Α.Ψ. (Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) 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 337 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ςφμβαςθσ ωσ Επιβλζποντα - 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 Επιβλζπων Επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του Επιβλζποντοσ - 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 ειςιγθςι του 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 Επιβλζποντα 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 Ραραλαβισ.

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα ζξι (36) μινεσ από τθν θμερομθνία
υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ με τον ανάδοχο.

6.3

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 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 καταλλθλόλθτα των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ
ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν
λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να
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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/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί
ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 6 του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ
δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ
των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, 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, 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.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ.

ΧΡΘΣΟ ΠΑΓΩΝΘ
ΔΘΜΑΡΧΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘ
ΥΔΕΥΣΘΣ –ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΩΑΛΚΙΔΑΣ
«Θ ΑΕΘΟΥΣΑ»

ΑΔΑ: 6ΗΕ1ΟΕΚΜ-6ΩΚ

Ωαλκίδα : 22/03/2017
Αρ.Ρρωτ.: 1519

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ
Ο Ρρόεδροσ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Ω.
Διακθρφςςει:
Ανοικτό θλεκτρονικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν ανάδειξθ
αναδόχου τθσ Ραροχισ Υπθρεςίασ «Λειτουργία και ςυντιρθςθ κζντρων λυμάτων
Δ.Ε.Υ.ΑΩ., διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν» , με προχπολογιςμό ενόσ εκατομμυρίου
τριακοςίων ζντεκα χιλιάδων εκατόν είκοςι ευρϊ (1.311.120,00€) πλζον ΨΡΑ και με
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, ςφμφωνα με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου
264 του ν. 4412/16. Το κόςτοσ κα βαρφνει τον KA 620714 με τίτλο «Επιςκευζσ και
Συντιρθςθ Κ.Λ.Ω.» & τον ΚΑ 54006224 με τίτλο «ΨΡΑ παροχϊν τρίτων με ΨΡΑ
24%»:
 για το ζτοσ 2017 (KA 620714: 254.940,00€) και (ΚΑ 54006224: 61.185,60€)
 για το ζτοσ 2018 (KA 620714: 437.040,00€) και (ΚΑ 54006224: 104.889,60€)
 για το ζτοσ 2019 (KA 620714: 437.040,00€) και (ΚΑ 54006224: 104.889,60€)
 για το ζτοσ 2020 (KA 620714: 182.100,00€) και (ΚΑ 54006224: 43.704,00€)
του Ψορζα.

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ) μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. Οι ενδιαφερόμενοι
μποροφν να ενθμερωκοφν για το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ από τθν
διαδικτυακι Ρφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. www.promitheus.gov.gr , θ οποία ζλαβε το
ςυςτθμικό αρικμό «39925» αλλά και τθν Ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΥΑ Ωαλκίδασ
http://deyax.dimoschalkideon.gr/category/prokiryxis-prosklisis/
(πλθροφορίεσ:
Κανάρθσ Σταμάτθσ, τθλ.: 2221061317, 86055 τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ).
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 08/05/2017 ημζρα
Δευτζρα και ϊρα 14:00.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα
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,
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2017-03-24
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω
Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου
και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ.
Ρροχπόκεςθ ςυμμετοχισ είναι οι διαγωνιηόμενοι να αςκοφν επάγγελμα ςχετικό με
το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο, να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα οικεία επαγγελματικά
ι εμπορικά μθτρϊα, να πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ,
να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια, να διακζτουν ψθφιακι
υπογραφι και να ζχουν εγγραφεί ωσ “Οικονομικοί Ψορείσ” ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι ζξι χιλιάδων
διακοςίων είκοςι δφο ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (26.222,40€). Θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι τουλάχιςτο 11 μινεσ από τθν επομζνθ τθσ
θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το
αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και
απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
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