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Απφζπαζκα

απφ ην πξαθηηθφ ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ζιηνχπνιεο

ήκεξα 19 Γεθεκβξίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο νηθ. 24616/14.12.2018 πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ.
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ε Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν έμη επηά είλαη παξφληα πέληε,
δειαδή νη θ.θ. 1. εξέηε Υξηζηίλα, Πξφεδξνο, 2. Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 3. Καινχδεο Κσλ/λνο, 4. Υησηέιεο Ησάλλεο,
ηαθηηθά κέιε, 5. Φπξξφπνπινο Δπζηάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, φηη νη θ.θ. 1. Μπαζνχξεο Μαξίλνο, 2. Κνξκά –
Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 3. Αλχπαο Γεψξγηνο, 4. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
πξνζθιήζεθαλ λφκηκα, ε θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη νη
ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, θ.θ. Καηζάξεο, Λαιιάο, Μπειηάο, Πεηαρηή, Γηαθνκηράιεο θαη πξίγνπ.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Εσγξάθνο ππξίδσλ.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 393/2018
ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
«Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ» (Α.Μ. 71/2018).

Ο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, θ. Λαιιάο, πνπ εηζεγήζεθε ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ
κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ‟ αξηζ. πξση. νηθ.24557/2018 έγγξαθν ηνπ Γηεπζπληή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, θ.
Γνπξιή, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Λαμβάνονηαρ ςπότη:
1. Τιρ διαηάξειρ ηος N. 4412/2016
2. Τιρ διαηάξειρ ηος Δημοηικού και Κοινοηικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπυρ αςηέρ έσοςν ηποποποιηθεί
3. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 65 παπ. 1 ηος Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 ηεύσορ Α’): Νέα Απσιηεκηονική ηηρ
Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ - Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ.
4. Τιρ ανάγκερ ηος Δήμος
παπακαλούμε όπυρ πποσυπήζεηε ζηην έγκπιζη ηυν παπακάηυ:


Σηην έγκπιζη ηηρ μελέηηρ με Α.Μ. 71/2018 «Αζθάλιζη κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ ηος Δήμος» πποϋπολογιζμού
δαπάνηρ 60.000,00 €



Σηον καθοπιζμό ηος ηπόπος διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού με ζςνοπηικό διαγυνιζμό



Σηον καθοπιζμό ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ ηηρ ανυηέπυ μελέηηρ.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή

αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην Ν. 4412/2016
Οκφθσλα Απνθαζίδεη
1.

Δγθξίλεη ηελ ππ‟ αξηζ. 71/2018 κειέηε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθά κε ηελ «Αζθάιηζε θηλεηήο
θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 60.000,00 €

2.

Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ

3.

Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ», σο εμήο:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Ηιηνύπνιε
Αξ. πξση.:

1
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΘΔΜΑ: «Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Ηιηνύπνιεο» Α.Μ.: 71/2018
Ο Γήκαξρνο Ζιηνχπνιεο
Έρνληαο ππφςε:
ην λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/
ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
ην λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297)
θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,
ην λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) –
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ην λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ
ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
ηελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
ην λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»
ην άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο
κε θιήξσζε»,
ην λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
ην λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
ην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
ην λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ.,
ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο
δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,
ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα
„‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη
ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590)
“Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο
ην λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
ην λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη
13 έσο 15,
ην λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
ην π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
ηελ Π1 2380/2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ »
ηε κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)
Σν Ν. 3463/2006 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ν Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΦΔΚ 114,Α).
Σν Ν.3852/07-06-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο», (Φεθ 87/η.Α) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 «Πξφγξακκα Γηαχγεηα».(ΦΔΚ.112/η.Α)
ην άξζξν 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ απφ 12-12-2012 (ΦΔΚ 240Α‟) πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013
(ΦΔΚ/Α/18) πεξί «Αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4257/2014 θαη
ηηο νδεγίεο ηεο κε αξ. 3/26.3.2013 εγθπθιίνπ, κε αξ. πξση.: 11543, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «αλάδεημε
πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνο΄πσλ, ησλ
Πεξηθεξεηψλ, ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ».
Σηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018 «ΚΛΔΗΘΔΝΖ»
Σελ 318/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ νη Δπηηξνπέο παξαιαβήο εξγαζηψλ.
Σελ ……../2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ
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Σελ ππ‟ αξηζ. 71/2018 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ.
Σελ ΑΑΤ ΤΜ ………./2018 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δέζκεπζε θαη ε εγγξαθή πίζησζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ζε βάξνο ησλ Κ.Α ………. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2018.
Σελ ππ. αξ. ……/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο, εγθξίζεθε ε 71/2018 κειέηε ηνπ Γήκνπ θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ ΑΓΑ
………………………...
ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ «Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ»
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ «Δμήληα ρηιηάδσλ επξψ» (60.000,00
€) δελ ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1
ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Δπσλπκία
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
ΟΦ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 112
Πφιε
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
163 44
Σειέθσλν
210-9970085
ΑΦΜ
090206453
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Μεηζηάδε Δπηπρία
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)
www.ilioupoli.gr
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε, ππνηνκέαο ΟΣΑ.
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη Γεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Τπνηνκέαο ΟΣΑ.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΓΟΜΖΖ
Σκήκα πληεξήζεσλ
& Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο
Πιεξνθνξίεο: Δ. Μεηζηάδε
Σαρ. Γ/λζε: νθ. Βεληδέινπ 112
Σ.Κ.16342, Ζιηνχπνιε
Σει.: 210-9970085
Fax: 210-9970097
Δmail: efimits@ilioupoli.gr
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ : www.promitheus.gov.gr (ΚΖΜΓΖ) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ:
www.ilioupoli.gr.
1.2
ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/16.
Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Φνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη:
Ο Γήκνο Ζιηνχπνιεο, κε ΑΦΜ 090206453, δηεχζπλζε έδξαο . Βεληδέινπ 112-114, Γ.Ο.Τ. Ζιηνχπνιεο κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
Ο πξνυπνινγηζκφ ηεο αζθάιηζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 €. εκεηψλεηαη φηη ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ζε
Φ.Π.Α. θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ζ αζθάιηζε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο γηα ηα έηε 2018
θαη 2019.
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

2

Κ.Α.10.6251 Αζθάιηζηξα αθηλήησλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
Κ.Α.10.6252 Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλΣερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ

3

Κ.Α.10.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ

1

CPV

ΤΝΟΛΟ
(€) 2018

ΤΝΟΛΟ (€)
2019

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

66515200-5

1,00

17.999,00

18,000,00

66519200-3

1,00

399,00

400,00

66514110-0

1,00

2.699,00

2.700,00
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Κ.Α 15.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Τπεξεζηψλ Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ &
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Κ.Α 20.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο &
Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Κ.Α 30.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Τπεξεζίαο Σερληθψλ Έξγσλ
Κ.Α 50.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
Κ.Α 35.6255.0002 Αζθάιηζηξα Αζηηθήο
Δπζχλεο
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ :

66514110-0

1,00

2.399,00

2.400,00

66514110-0

1,00

20.999,00

21.000,00

66514110-0

1,00

2.699,00

2.700,00

66514110-0

1,00

1.999,00

2.000,00

66516000-0

1,00

10.799,00

10.800,00

8,00

59.992,00

60.000,00

1.3
πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο.
Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4412/2016 θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) φπσο απηέο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. Πξνζθνξά ε νπνία ζα δίδεηαη γηα νξηζκέλα απφ ηα είδε ηεο ππεξεζίαο ζα
επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ «Δμήληα ρηιηάδσλ επξψ» (60.000,00 €) δελ ππφθεηηαη ΦΠΑ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηελ ππ. αξ. 71/2018 Μειέηε
ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ – Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ. (Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη Γεληθή θαη Δηδηθή
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θιπ).
1.5
Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, νδφο νθ. Βεληδέινπ 112, ζηηο 16/01/2019 , ψξα
9.00 π.κ. (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή είλαη
ε 16/01/2019 θαη ψξα 9.00 π.κ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ.
1.6
Γεκνζηόηεηα
Α.
Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 1.
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζε κία (1) ηνπηθέο
εθεκεξίδεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Ο εκεξήζηνο Γεκφηεο).
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Δπίζεο, ε Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηε δηεχζπλζε (URL) :
www.ilioupoli.gr ζηε δηαδξνκή : ΝΔΑ > ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ.
Β.
Έμνδα δεκνζηεχζεσλ
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη: ηνλ αλάδνρν ή ηνπο αλαδφρνπο θαηά αλαινγία ηνπ πνζνχ
ηεο ζχκβαζεο θάζε ελφο απφ απηνχο .
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΗΑΤΓΔΗΑ).
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :
www.ilioupoli.gr ζηελ δηαδξνκή : ΝΔΑ ► ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ.
1.7
Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ
έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
1

Απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β')
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Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο.
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη
θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
2.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
2.1
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1
Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:
ε Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν.
ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Ζ ππ. αξ. 71/2018 Μειέηε.
Ζ νηθνλνκηθή (ηηκνιφγην πξνζθνξάο) θαη ε ηερληθή πξνζθνξά.
2.1.2
Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη
αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ ζα γίλνπλ κε ηελ θα Μεηζηάδε Δπηπρία – Μεραλνιφγν Μεραληθφ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
2.1.3
Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, ην αξγφηεξν νθηψ (8) εκέξεο
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ –
δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε κεηά ηελ εκεξνκελία, δελ εμεηάδνληαη.
Οη απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη κφλν έγγξαθεο. Οπδείο πξνζθέξσλ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο
απαληήζεηο νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ
έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ
πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ
πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4
Γιώζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί
λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή
Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην
αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile”
ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5
Δγγπήζεηο
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά Ννκνζεζία, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη. Αλ
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 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.
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Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο
παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ)
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, (εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο: Γήκνο Ζιηνχπνιεο – εγγπεηηθή θαιήο
εθηέιεζεο: Γήκνο ή Ν.Π.Γ.Γ. θαηά πεξίπησζε), δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη)
ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ
πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
ββ) 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 εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.
Σν πεξηερφκελφ ηνπο ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη.
2.2
Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη
απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1.
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε πνζνζηφ δχν (2%) ηνηο εθαηφ επί ηεο
πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο ην ΦΠΑ δειαδή 1.200,00 €.
ηελ 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.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη δηάζηεκα δεθαηξηψλ (13) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 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.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο
έλζηαζεο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο έλζηαζεο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο
Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη
εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα
παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο2.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο
απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.7, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3
Λφγνη απνθιεηζκνχ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα
κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο :

2

Άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008
ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο,
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005,
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο
δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα
αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ 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.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ
ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ 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. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
7

ΑΔΑ: 7ΘΜΡΩΡΥ-ΒΚ6
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην
νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ
θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε
λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία
θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο
πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.
4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
2.2.4
Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ
εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε
απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη
ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε
αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
2.2.7
Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ISO πνπ
δεηνχληαη ζηo ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ. αξ. 71/2018 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γφκεζεο ή ηζνδχλακα απηψλ.
2.2.9
Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο,
πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν
79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα I ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.
1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο
Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ).
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
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Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο
εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα
πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ,
ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο
νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Δπηπιένλ απαηηείηαη πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά
κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ
ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε
ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ
εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ISO ή ηζνδχλακα απηψλ, φπσο
δεηνχληαη ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ. αξ. 71/2018 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γφκεζεο.
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα
κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο
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έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
2.3
Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1
Κξηηήξην αλάζεζεο
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
2.4
Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1
Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ. αξ. 53/2018 κειέηε θαη ζηελ παξνχζα
Γηαθήξπμε.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. Πξνζθνξά ε νπνία ζα δίδεηαη γηα νξηζκέλα είδε ζα επηθέξεη απηφκαηα ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο .
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο
θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2
Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
2.4.2.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: ΟΦ.ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 112 ΣΚ 16344). ε πεξίπησζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ
πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη
επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο
ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ
ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
2.4.2.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
Πξνζθνξά
ηνπ …..
γηα ηελ εξγαζία: «……………….»
κε αλαζέηνπζα αξρή …….
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ…..i
2.4.2.3. Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία
αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο),
δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε,
αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail ).
Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.3
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.4. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο
θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην
αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία
ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.5 ηεο παξνχζαο .
Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 2.4.2.2..
2.4.2.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.1.1 ηεο παξνχζαο.
2.4.2.5. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο
ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ( εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε
ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο
απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο..
2.4.2.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ
πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
2.4.2.7. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ
10

ΑΔΑ: 7ΘΜΡΩΡΥ-ΒΚ6
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.3
Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ3:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.
4412/20164, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην
ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κε ηηο «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ηεο ππ. αξ. 71/2018 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γφκεζεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Σα ππνβαιιφκελα
ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε απφ
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ
ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε
ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ.2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά»
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηεο Γηαθήξπμεο πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ
νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα
αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε
ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ.
2.4.5
Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ηηκή ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηελ δηαθήξπμε:
Α. Σηκέο
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ ππ αξηζκ. 53/2018 κειέηε.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
2.4.6
Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) κήλεο απφ
ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1
α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο
δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί
θνξείο.
2.4.7
Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
3
Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016
4
Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Σν ΣΔΤΓ ηζρχεη ππνρξεσηηθά (απφ 7-12-2016) γηα δεκφζηεο
ζπκβάζεηο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) www.eaadhsy.gr
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ΑΔΑ: 7ΘΜΡΩΡΥ-ΒΚ6
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε
πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3.
(Πεξηερφκελν θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 2.4.4 (Πεξηερφκελν θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.5.
(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.6.
(Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή
εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή
ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή
ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν
102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ)ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, ε νπνία δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν ζηε
δηαθήξπμε
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο
απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο
θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
3.
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
3.1.1
Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή,
πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε
πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα
λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην
πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή
κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο.
β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1.5. Ζ 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 ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2
Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο
ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε
πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν
θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα
απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο
απνθιεηζκνχ ηνπο.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε
νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα
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φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία
θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή
απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ
πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
3.2
Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο- Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
2.2.9.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ.
Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή
ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα
ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε
ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο
νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ.,
φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο
είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ
απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3
Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία,
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ
Ν.4412/2016.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη κε ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα
5 Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δηδηθά, γηα ηηο ζπκβάζεηο κε
εθηηκψκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, πνπ δελ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα,
εθδίδεηαη κία απφθαζε, θαηά ηα αλσηέξσ, αλεμαξηήησο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο. (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.18 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017)
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πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν
πξνζεζκίαο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία,
θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε
θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
3.4
Δλζηάζεηο
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο
ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο
ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ.
4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε
ειεθηξνληθά κέζα. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή
απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν
ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί
δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή
απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
3.5
Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα
ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
4.1
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β)
ηνπ λ. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα
ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη
ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο
ησλ πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ
εθπξνζέζκνπ.
4.2
πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, νη
φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3
Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα
φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο
ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ
ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή
θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ
ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ
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ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016θαη
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ
ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 .200
4.4
Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα,
ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε
απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε,
πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ
Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο
απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο
ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο
άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α)
ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο,
ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ,
πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη
ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.5
Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο
Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.
4.6
Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο
πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
5.1
Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά θάζε ηξίκελν.
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ
πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή κε έθδνζε ηνπ
ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ,
αθνχ γίλνπλ θαη φιεο νη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θξαηήζεηο.
5.1.2. Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ Γεκνζίνπ
θαη Γήκσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη
κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Γήκν θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ.
5.2
Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ,
κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη,
παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή
ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπο φξνπο
ηεο ππ. αξ. Π13/2018 Μειέηεο. Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή
εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
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α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ
δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ
δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν
ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο].
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ.
Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα,
ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη
ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη
ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο
έλσζεο.
5.3
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2
(Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ
πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο
δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
6.1. Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ Γηεχζπλζε
Πεξηβάιινληνο – Πνηφηεηαο Εσήο & Καζαξηφηεηαο (ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα
φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε
θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο
θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.
Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν
έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί
ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
6.1.3. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν
θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε
αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν
εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν
γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.
6.2. Γηάξθεηα ύκβαζεο6
6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
6.2.2. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο
ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 7Αλ ιήμεη ε
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα
αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
6 Άξζξν 217 ηνπ λ. 4412/2016
7 Ζ σο άλσ πεξίπησζε θαίλεηαη λα αθνξά παξάηαζε ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, άιισο
ηπρφλ παξάηαζε -ηξνπνπνίεζε ππφθεηηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016
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έθπησηνο.8 Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο.
6.3. Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 2219 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα
ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο κπνξεί δε λα θαιείηαη λα
παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα 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
θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο
ζρεηηθέο αλάγθεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ
έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 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.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη
πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ
ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.10
6.4. Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε11
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ κε έθπησζε
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ
ή/θαη 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, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν
5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Ζ κε αξ.: 71/2018 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ. (Σερληθή έθζεζε, Δλδεηθηηθφο
πξνυπνινγηζκφο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πγγξαθέο ππνρξεψζεσλ).
Σν Σηκνιφγην Πξνζθνξάο
Σν ΣΔΤΓ

8 Πξβι. άξζξν 203 (παξ.1γ , 2 θαη 4) ηνπ λ. 4412/2016
9 Πξβι θαη παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
10 Γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο -θχιαμεο πξβι άξζξν 68 παξ. 5 εδ. β΄ ηνπ λ. 3863/2010
11 Άξζξν 220 ηνπ λ. 4412/2016
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΓΟΜΖΖ
Σκήκα πληεξήζεσλ &
Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο
Πιεξνθνξίεο: Δ. Μεηζηάδε
Σαρ. Γ/λζε: νθ. Βεληδέινπ 112
Σ.Κ. 16342 - Ζιηνχπνιε
Σει.: 210-9970085
Fax: 210-9970097
Email: efimits@ilioupoli.gr

Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ
Α.Μ.: 71/2018
Π.Τ.: 60.00,00 €
CPV: 66515200-5
CPV: 66519200-3
CPV: 66514110-0
CPV: 66516000-0

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο επζχλεο, πιηθψλ δεκηψλ, ζσκαηηθψλ ιαβψλ πξνο ηξίηνπο
θηι ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γηα 9 κήλεο. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα είλαη ηξίκελεο δηάξθεηαο.
Ζ κειέηε ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Νένο Κψδηθαο
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» σο ηζρχεη.
Ο πξνυπνινγηζκφ ηεο αζθάιηζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 €. εκεηψλεηαη φηη ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ζε
Φ.Π.Α. θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ζ αζθάιηζε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο γηα ηα έηε 2018
θαη 2019.
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

CPV

ΤΝΟΛΟ (€)
2018

ΤΝΟΛΟ (€) 2019

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

66515200-5

1,00

17.999,00

18,000,00

66519200-3

1,00

399,00

400,00

2

Κ.Α.10.6251 Αζθάιηζηξα αθηλήησλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
Κ.Α.10.6252 Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ-Σερληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ

3

Κ.Α.10.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ

66514110-0

1,00

2.699,00

2.700,00

4

Κ.Α 15.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Τπεξεζηψλ Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ & Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο

66514110-0

1,00

2.399,00

2.400,00

66514110-0

1,00

20.999,00

21.000,00

66514110-0

1,00

2.699,00

2.700,00

66514110-0

1,00

1.999,00

2.000,00

66516000-0

1,00

10.799,00

10.800,00

8,00

59.992,00

60.000,00

1

7

Κ.Α 20.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Κ.Α 30.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Τπεξεζίαο Σερληθψλ Έξγσλ
Κ.Α 50.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο

8

Κ.Α 35.6255.0002 Αζθάιηζηξα Αζηηθήο Δπζχλεο

5
6

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ :

Ο Γήκνο ζα πξνρσξήζεη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ ηεο θηλεηήο θαη ηεο αθίλεηεο ηνπ πεξηνπζίαο ηνπ.
Οη πίλαθεο κε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΓΟΜΖΖ
Σκήκα πληεξήζεσλ &
Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο
Πιεξνθνξίεο: Δ. Μεηζηάδε
Σαρ. Γ/λζε: νθ. Βεληδέινπ 112
Σ.Κ. 16342 - Ζιηνχπνιε
Σει.: 210-9970085
Fax: 210-9970097
Email: efimits@ilioupoli.gr

Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ
Α.Μ.: 71/2018
Π.Τ.: 60.00,00 €
CPV: 66515200-5
CPV: 66519200-3
CPV: 66514110-0
CPV: 66516000-0

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΑΡΘΡΟ 1ν
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
Ζ παξνχζα εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο επζχλεο, πιηθψλ δεκηψλ,
ζσκαηηθψλ βιαβψλ πξνο ηξίηνπο θηι ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε
πεξηνπζίαο ηνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 2ν
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Λακβάλνληαο ππφςε ηα εμήο:
Οη Γήκνη, νη Κνηλφηεηεο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, θαζψο θαη
ηελ αζηηθή ηνπο επζχλε. (Αξζξν 286 Ν. 3463/06).
Αζθάιηζε νρεκάησλ ησλ Γήκσλ
Τπνρξέσζε αζθάιηζεο
Ο θχξηνο ή ν θάηνρνο απηνθηλήηνπ πνπ θπθινθνξεί κέζα ζηελ Διιάδα επί νδνχ ππνρξενχηαη λα έρεη θαιχςεη κε
αζθάιηζε ηελ εθ ηνχηνπ έλαληη ηξίησλ αζηηθή επζχλε. Ζ ππνρξέσζε αζθάιηζεο πθίζηαηαη δηαξθψο απφ ηε ρνξήγεζε
ηεο αδείαο θπθινθνξίαο θαη ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο, ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη θίλεζε ή
ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλήηνπ, εθηφο αλ έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηεο αθηλεζίαο. (άξζξν 2 παξ.1 ΠΓ 237/86, φπσο
ζπκπιεξψζεθε
κε
ηελ
παξ.1
ηνπ
άξζξνπ
26
ηνπ
Ν.4141/2013)
Σα απηνθίλεηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά, θαζψο δελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 237/86.
Πξναηξεηηθνί θίλδπλνη & επέθηαζε αζηηθήο επζχλεο
Αζθάιηζε νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα θάιπςε, πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψο αζθαιηδφκελσλ θηλδχλσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1
θαη 2 ηνπ Π.Γ. 237/1986 (αζηηθή επζχλε ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο, ζσκαηηθήο βιάβεο θαη δεκηψλ ζε πξάγκαηα) θαη
πξναηξεηηθψλ θηλδχλσλ.
Όηαλ νη Ο.Σ.Α. πξνβαίλνπλ ζε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ νρεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηά
ηνπο δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ, πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψο αζθαιηδφκελσλ θηλδχλσλ πνπ νξίδνληαη ζην λφκν, ηελ
αζθάιηζε απηψλ θαη γηα επηπιένλ θηλδχλνπο (πξναηξεηηθνχο), νη νπνίνη είηε θξίλνληαη αλαγθαίνη απφ ην Γήκν ζηα
πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, είηε πξνζηδηάδνπλ ζηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ.
πλεπψο πεξηιακβάλνπκε ζηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ καο γηα ηελ θάιπςε αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ, πέξαλ ησλ απφ
ην άξζξν 6 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 237/1986 νξηδνκέλσλ σο ππνρξεσηηθψλ, νη νπνίνη είλαη αλαγθαίνη θαη ρξήζηκνη γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ νρεκάησλ καο. Δηδηθφηεξα, ε πιεξσκή αζθαιίζηξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πξναηξεηηθψλ
αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηεο αζηηθήο επζχλεο παξέρεη ζην Γήκν ηε δπλαηφηεηα, κε επηβάξπλζε
ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε απηή πνπ ζα πξνθαινχζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ε επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ, λα
πξνβαίλεη άκεζα ζε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο, ψζηε λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ αλά πάζα ζηηγκή ην ζχλνιν
ησλ νρεκάησλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηηο αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ εληφο ηεο
εδαθηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο. Δμάιινπ, νη πξναηξεηηθέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο είλαη ηδηαηηέξσο αλαγθαίεο φζνλ αθνξά ζηα
νρήκαηα αιιά θαη ηα κεραλήκαηα έξγνπ, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο. Σνχην δηφηη, πξφθεηηαη γηα νρήκαηα θαη
κεραλήκαηα κεγάιεο εκπνξηθήο αμίαο, ηα νπνία ιφγσ ηνπ έξγνπ πνπ πξννξίδνληαη λα επηηειέζνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γήκνπ, φπσο ππξφζβεζε, εθζθαθή, θφξησζε - εθθφξησζε, θαζαξηζκφ ζηνπο δξφκνπο, θηλνχληαη θαη ζε δχζβαηεο
πεξηνρέο θαη εθηίζεληαη ζε απμεκέλνπο θηλδχλνπο, κε απνηέιεζκα, αθελφο λα πθίζηαληαη θζνξέο πιένλ ησλ ζπλήζσλ
θζνξψλ ελφο επηβαηεγνχ απηνθηλήηνπ, αθεηέξνπ, ε αλάγθε ηεο άκεζεο επηζθεπήο ηνπο λα θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε γηα
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ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ. Δπεθηάζεηο απνξξένπλ θαη απφ ηα ζπκβφιαηα ησλ κηζζσκέλσλ θηηζκάησλ
θαζψο θαη απφ ηα παξαρσξεηήξηα ρξήζεο πνπ έρεη ν δήκνο.
Δπηπξνζζέησο, ιφγσ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θπζηθνχ αεξίνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία πξέπεη λα αζθαιίζεη ην ζχλνιν
ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πξνζσπηθνχ θαη ηξίησλ γηα πιήξε απνδεκίσζε θάζε δεκίαο ή πξνζσπηθήο
βιάβεο, θαηά ησλ θηλδχλσλ εθ ηεο ρξήζεσο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ή εθ ππξθαγηάο, έθξεμεο, θπζηθψλ γεγνλφησλ θαη
άιισλ θηλδχλσλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηάζνπλ επέθηαζε απνηειεζκάησλ ιφγσ ηεο παξνπζίαο θαη ρξήζεο ηνπ Φπζηθνχ
Αεξίνπ ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ απηά βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηαζκνχ Αλεθνδηαζκνχ (αθνξά
επέθηαζε αζηηθήο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηα πνζά ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο).
Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο εθ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Γήκσλ
Οη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο, πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ηεο εμ αηπρεκάησλ απηνθηλήησλ αζηηθήο επζχλεο
ηνπο, δχλαληαη λα αζθαιίδνπλ πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία θαη δξαζηεξηφηεηεο θηλεηά ή αθίλεηα, θαζψο θαη ηελ αζηηθή
επζχλε εθ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο ζε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο
ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Έλαξμε αζθαιηζηηθήο θάιπςε
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε:
Αξρίδεη κφλνλ κε ηελ θαηαβνιή νιφθιεξνπ ηνπ νθεηινκέλνπ αζθαιίζηξνπ ζηνλ αζθαιηζηή, πξηλ απφ ηελ νπνία
απαγνξεχεηαη ε παξάδνζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζηνλ αζθαιηζκέλν ή ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
Ηζρχεη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Ζ αζθάιηζε ζα είλαη γηα 9 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν
θάζε αζθαιηζηήξην ζα έρεη ηξίκελε δηάξθεηα θαη ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα.
Απνδεηθλχεηαη, έλαληη ησλ νξγάλσλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ, απφ ηελ θαηνρή ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ, ην νπνίν απνζηέιιεη ν αζθαιηζηήο ζηνλ αζθαιηζκέλν ή ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο εληφο πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ είζπξαμε ηνπ αζθαιίζηξνπ.
ε πεξίπησζε ειέγρνπ απφ φξγαλα, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ησλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ αξθεί ε πξνζθφκηζε ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ηνπ απαηηνχκελνπ
πνζνχ αζθάιηζεο ηνπ νρήκαηνο. (άξζξν 5 παξ.2 ηνπ ΠΓ 237/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 169
ηνπ Ν.4261/2014)
πγθεθξηκέλα ε αζθάιηζε αθνξά ζηα παξαθάησ:
Α1. ΚΣHΡΗΑ
ΚΑΛΤΦΔΗ:
ΠΤΡΟ (ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΑΗΣΗΑ) ΖΣΟΗ: ΚΔΡΑΤΝΟ, ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ & ΚΑΚΟΒΟΤΛΖ
ΒΛΑΒΖ-ΣΑΔΗ &ΑΠΔΡΓΗΔ, ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΑΡΑΥΔ, ΠΣΧΖ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ, ΠΡΟΚΡΟΤΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ
ΣΡΗΣΧΝ ΚΛΠ
ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΚΑΣΑΒΔΖ
ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΟ ΔΠΔΚΣΑΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ
ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ:
Καθφβνπιεο ελέξγεηεο
Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο
ηάζε θαη απεξγίεο
Πνιηηηθέο ηαξαρέο
Φπζηθή θαηαζηξνθή (ζεηζκφ θιπ)
Εεκηέο απφ εζσηεξηθά δίθηπα
Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΟΓΟ

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΜΔΓΑΡΟ,

. Βεληδέινπ 112-114&
Πξσηφπαππα
„‟

>>
>>
ΔΠΗΠΛΟΚΔΤΉ & ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ,
ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΥΟΤ-ΦΧΣΗΜΟΤ
[ΠΛΖΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ]
ΚΣΗΡΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ
ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (ΓΚΑΡΑΕ)
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΣΗΡΗΧΝ ΥΧΡΟΤ Σ. ΓΖΜ.ΟΥΖΜΑΣΧΝ
ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΛΑΣΗΚΧΝ - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΓΖΜΟΤ
ΚΣΗΡΗΟ ΗΔΡΟΤ ΝΑΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΗΔΡΟΤ ΝΑΟΤ ΓΖΜ. ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ
ΛΟΗΠΑ ΚΣΗΡΗΑ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ (ΓΡΑΦΔΗΟ, ΑΠΟΘΖΚΔ,
ΟΣΟΦΤΛΑΚΔΗΟ, ΑΠΟΘΖΚΔ, ΑΝΘΟΠΧΛΔΗΟ, ΚΤΛΗΚΔΗΟ,
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΟΣΧΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΤΦΔΗΟ ΚΛΠ)
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΣΖΡΗΧΝ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ
ΚΣΗΡΗΟ ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟΤ << Γ. ΚΗΝΣΖ>>
>>
>>
ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΑΝΑΦ .<<Γ. ΚΗΝΣΖ>>
>>
>>
ΠΡ. ΖΛΗΑ
ΚΣΗΡΗΟ & ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΟΤΔΗΟΤ ΔΘΝ.ΑΝΣΗΣΑΖ
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ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ €
3.330.000,00
3.000.000,00

Αλαηνιηθά νδνχ
Οιπκπηνληθψλ
„‟
„‟
„‟
Αλαζηάζεσο
„‟
„‟

820.000,00
50.000,00
130.000,00
1.000.000,00
60.000,00
20.000,00
240.000,00

„‟
Μλεζηθιένπο
„‟
Μαξ. Αληχπα 134 & νθ.

50.000,00
130.000,00
20.000,00
200.000,00
50.000,00
670.000,00
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ΚΣΖΡΗΟ ΠΟΟ (Μ2 Υ1000) ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ (Μ2 Υ 550)
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΣΗΡΗΟΤ.-ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ Δ..
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΟΗΝ.ΤΠΖΡ. – ΠΡΟΝΟΗΑΚΧΝ
ΔΠΗΓΟΜΑΣΧΝ
ΚΣΗΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ ΚΖΠΧΝ ΣΟΜΔΑ
ΑΓ.ΚΧΝ/ΝΟΤ & ΣΟΜΔΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΖ α)ΑΠΟΘ.ΠΛ.
Π.Π.ΓΔΡΜΑΝΟΤ (ΗΚΑ), β) ΑΠΟΘ.ΠΛ. ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ γ)
ΦΤΣΧΡΗΟ Πξ.Ζιία, δ) ΦΤΣΧΡΗΟΤ Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ &
Αζελαδψξνπ,(Mερ/ηα: θνπξεπηηθέο κεραλέο, ριννθνπηηθά
κεραλήκαηα – θισζηέο, επζπγξακκηζηηθά, αιπζνπξίνλα,
ηειεζθνπηθά, θπζεηήξεο, γενηξχπαλα, ηξαθηέξ, εμαεξσηήο,
κερ.θνπήο ρφξησλ, θξέδεο, ζθαπηηθφ, θνκπξεζεξ, θπιινζπιέθηεο,
θιαδνζπάζεηο, πιπζηηθφ πίεζεο θχιηλδξνο λεξνχ, θα.)
ΚΣΖΡΗΟ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 7500Υ4=30,000
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΝΔΟΣΖΣΑ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

16
17

18.

19.
20.

23.
24.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΔΠ
ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΘΔΜΗΓΟ & ΓΛΤΝΟΤ (
ΠΑΡΑΥΧΡΖΣΖΡΗΟ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΚΑΦΑΓΖΛ )
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΣΗΡΗΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

Α/Α

21.
22.

22

Βεληδέινπ
Πιαηεία 25εο Μαξηίνπ
Ζξ. Κσλζηαληνπνχινπ 45
Α) Πινπηάξρνπ (νηθφπεδν
ΗΚΑ)
Β) Σνκπάδε
Γ) Μαξαζσλνκάρσλ
Γ) Δζλάξρε Μαθαξίνπ &
Αζελφδσξνπ

Ζξ. Κσλζηαληνπνχινπ 52
Παηξ. Γξεγνξίνπ &
Φηιηππάθε

50.000,00
5.000,00

30.000,00

5.000,00
5.000,00
50.000,00

Θέκηδνο 2 & Γιελνχ

1.380.000,00

Θέκηδνο 2 & Γιελνχ

50.000,00
11.345.000,00

ΜΗΘΧΜΔΝΑ ΚΣΗΡΗΑ

ΟΓΟ

ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ €

ΚΣΗΡΗΟ ΜΗΘΧΜΔΝΟ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΟΣΔ ΑΔ επηθαλείαο
416,80 ηκ ηζφγεην +1.214,15 ηκ α‟ φξνθνο θαη 564,93 ηκ αχιεηνο
ρψξνο κε επηπιένλ δέθα νθηψ (18) ππαίζξηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο
εληφο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ, κεηά ηνπ ρψξνπ ειηγκψλ, ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο 504,82η.κ. Αξ. πκ.498/(Έλαξμε 14/08/2017
ιήμε13/08/2022). Κάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ,
φπσο ε εθκηζζψηξηα εηαηξία θαη ην πξνζσπηθφ ηεο, νη ινηπνί
κηζζσηέο ηνπ φινπ θηηξίνπ, νη θχξηνη ησλ φκνξσλ ηδηνθηεζηψλ, νη
πξνζηεζέληεο ηνπ κηζζσηή, νη πξνκεζεπηέο θαη νπνηνζδήπνηε
ζπλαιιάζζεηαη καδί ηνπ. Όξνο ζην Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην:
«Γηθαηνχρνο ηεο απνδεκηψζεσο, ζε πεξίπησζε επέιεπζεο
νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο αλσηέξσ αζθαιηζκέλνπο θηλδχλνπο, είλαη ε
εθκηζζψηξηα ή ν εθάζηνηε ηδηνθηήηεο ηνπ».
Α. ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ
Β.ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ
ΤΝΟΛΟ

νδψλ Νπκθψλ-ΑπνιιψληνπΛπζάλδξνπ θαη Νηθφκαρνπ.

800.000
1.000.000

Α2. ΚΑΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ
Σέζζεξηο (4) ξνκπνηηθνί θάδνη θαη εβδνκήληα επηά (77) ππφγεηνη θάδνη πνπ βξίζθνληαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο πφιεο.
Καηά παληφο αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαηֹκεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή απφ πξφζθξνπζε παληφο
είδνπο νρήκαηνο, ππξθαγηάο, ηξνκνθξαηηθήο ή θαθφβνπιεο ελέξγεηαο ηξίησλ θ.ιπ.).
Α/Α
1
2

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
4 ΚΑΓΟΗ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 110 CM (ξνκπνηηθνί)
77 ΤΠΟΓΔΗΟΗ ΚΑΓΟΗ 4000 lit
ΤΝΟΛΟ

ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ €
320.000,00 €
308.000,00 €
628.000,00

Α3. ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΧΝ
Σα αλαβαηφξηα γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα επί ηεο νδνχ Εαιφγγνπ
ζηελ Αγ. Μαξίλα Ζιηνχπνιεο.
Καηά παληφο αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαηֹκεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή απφ πξφζθξνπζε παληφο
είδνπο νρήκαηνο, ππξθαγηάο, ηξνκνθξαηηθήο ή θαθφβνπιεο ελέξγεηαο ηξίησλ θ.ιπ.).
Α/Α
1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΑΝΑΒΑΣΟΡΗA ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ –ζηε ζθάια ηεο Οδνχ Εαιφγγνπ
ζηελ πεξηνρή ηεο Αγ. Μαξίλαο

ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ €
58.000 €

Β. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΚΑΛΤΦΖ : Καηά παληφο θηλδχλνπ
Α/Α
1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ – ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ

ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ €
200.000,00

Γ. ΟΥΖΜΑΣΑ
21
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Α/
Α

Αξ. θπθινθ.

ΛΔΗΣΟΤΡΓ
ΗΑ
ΟΥΖΜΑΣΧ
Ν Μ.Δ Χ
ΔΡΓΑΛΔΗΑ

ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ-

ΜΑΡΚΑ

ΗΠΠΟΗ

ΔΣΟ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗ
Α

OXHMATA Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 10.6253
1

ΚΖΟ 1311

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ-56

VOLVO

58

8/9/1992

2

ΚΖΗ 3566

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ - ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ-35

ΜΑΝ

41

8/3/2001

3

ΚΖΗ 3599

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

CITROEN/C5

5

20/6/2001

4

ΚΖΗ 3587

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

SUZUKI

9

15/6/2001

5

ΚΖΗ 1736

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

KIA

9

1/2/2000

6

ΚΖΗ 9747

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

SKODA-FABIA

10

21/9/2007

7

ΚΖΖ 1668

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

CITROEN/C1

7

14/12/2009

8

ΤΔΟ 813

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ

SUZUKI

125CC

16/9/1992

9

ΤΔΟ 814

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ

SUZUKI

125CC

16/9/1992

10

IPN 7823

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

KIA

10

3/12/2014

ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΑΘΛΖΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 15.6253
11

ΚΖΗ 3588

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ-19

ΜΑΝ

27

18/6/2001

12

ΚΖΗ 3589

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ-19

ΜΑΝ

27

18/6/2001

13

ΚΖΖ 1236

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ-20

SOLARIS

40

25/5/2010

14

ΚΖΖ 1237

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ-20

SOLARIS

40

25/5/2010

ΚΖΗ 2700

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

11

26/9/2002

KHH 6158
KHH 6159

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ 33
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ 33 (ΠΡΟΧΡΗΝΖ
ΑΚΗΝΖΗΑ)

HYUNDAIMATRIX
MERCEDES
MERCEDES

72
72

9/4/2012
9/4/2012

KHH 6160

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ 33

MERCEDES

72

5/7/2012

15
16
17
18

ΟΥΖΜΑΣΑ Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ &
ΠΡΑΗΝΟΤ 20.6253
19

ΜΔ 60228

ΓΔΡΑΝΟ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

Μ.Δ

MERCEDES

90

25/4/2000

20

ΜΔ 99122

ΓΔΡΑΝΟ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

Μ.Δ

NISSAN

125

25/4/2000

21

ΚΖΟ 2759

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

MERCEDES

68

25/6/1993

22

ΚΖΤ 8571

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

MERCEDES

66

30/6/1998

23

ΚΖΤ 8572

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

MERCEDES

66

30/6/1998

24

ΚΖΤ 8602

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

MERCEDES

57

11/9/1998

25

ΚΖΤ 8627

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

MERCEDES

66

28/12/1998

26

ΚΖΤ 8628

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

MERCEDES

66

28/12/1998

27

ΚΖΗ 3404

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

VOLVO

33

12/2/2002

28

ΚΖΗ 3558

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

VOLVO

33

16/3/2001

38

22/6/2001

29

ΚΖΗ 3593

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

ATECO/
MERCEDES

30

ΚΖΗ 3369

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

VOLVO

33

13/2/2002

31

ΚΖΗ 6035

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

ATECO

38

13/5/2003

32

ΚΖΗ 9748

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

ACTROS

72

25/9/2007

33

ΚΖΗ 9749

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

IVECO

35

26/9/2007

34

ΚΖΗ 9800

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

MERCEDES

72

4/7/2008

35

ΚΖΖ 4356

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

MERCEDES

38

15/4/2009

36

ΚΖΖ 4781

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

ISUZU

31

28/1/2010

37

ΚΖΖ 4782

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

ISUZU

31

28/1/2010

72

25/10/2001

72

22/10/2001

38

ΚΖΗ 3328

ΣΡΑΚΣΟΡΑ

39

ΚΖΖ 1267

ΣΡΑΚΣΟΡΑ

MERCEDES /
ACTROS
MERCEDES /
ACTROS
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40

ΚΖΗ 9739

ΣΡΑΚΣΟΡΑ

41

ΚΖΖ 1162

ΣΡΑΚΣΟΡΑ

42

(ΚΖΗ 6040)
ΑΛΛΑΓΖ
ΠΗΝΑΚΗΓΑ
 Δ
ΚΖΖ1386

ΣΡΑΚΣΟΡΑ

43

ΚΖΗ 9559

44
45

MERCEDES /
ACTROS
MERCEDES /
ACTROS

72

25/10/2001

72

22/10/2001

MERCEDES /
ACTROS

96

24/3/2001

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ-EXPRESS

FORD WERKE

15

8/1/2007

ΚΖΗ 9736

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ

FORD WERKE

9

20/8/2007

ΚΖΗ 6097

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ

VOLKS.WAGEN

14

9/1/2004

46

ΚΖΖ 1669

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

CITROEN/C1

7

14/12/2009

47

ΜΔ 82910

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ

Μ.Δ

VOLVO

180

16/11/2004

48

ΜΔ 83087

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ

Μ.Δ

VOLVO

180

10/2/2005

49

ΜΔ 30109

ΦΟΡΣΧΣΖ

Μ.Δ

JCB

75

5/6/1985

50

ΜΔ 57550

ΦΟΡΣΧΣΖ

Μ.Δ

CATERPILLAR

70

16/3/1999

51

ΜΔ 82139

ΑΡΧΘΡΟ

Μ.Δ

DULEVO

80

21/9/2004

52

ΚΖΖ 5221

ΠΡΔΑ

Μ.Δ

MERCEDES

72

24/6/2011

53

ΚΖΖ 6195

ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ VOLVO(ΑΡ.ΠΛ.221904)

VOLVO

97

2/7/2013

54

Αξ.πι.
J63074

ΚΗΒΧΣΑΜΑΞΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ

ΦΗΥ
ΔΠΗΚΑΘ.
ΦΓΥ ΑΤΣ.
ΡΤΜ.

55

KHH 1354

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΚΑΘΖΜΔΝΟΗ 49+2

MERCEDES BENZ

72

7/11/2013

56

ΚΖΖ 6212

ΦΟΡΣΖΓΟ

MERCEDES BENZ

29

10/9/2014

57

ΚΖΖ 6161

ΦΟΡΣΖΓΟ

IVECO

35

11/4/2012

58

ΟΔΤ 950

ΣΡΗΚΤΚΛΟ

PIAGGIO

3

4/11/2013

59

ΟΔΤ 951

ΣΡΗΚΤΚΛΟ

PIAGGIO

3

4/11/2013

60

ΚΖΟ 1483

ΠΡΔΑ

MERCEDES

68

24/11/1992

61

ΚΖΟ 1530

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

MERCEDES

68

25/11/1998

62

ΚΖΟ 2453

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

Μ.Δ

MERCEDES

57

28/6/1989

63

ΚΖΟ 2758

ΠΡΔΑ- ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΟ

Μ.Δ

MERCEDES

68

25/6/1993

64

ΚΖΖ 1842

ΠΡΔΑ

NISSAN

27

1/4/2009

65

ΚΖΖ 4354

ΠΡΔΑ

MERCEDES

41

15/4/2009

66

ΚΖΖ 4355

ΠΡΔΑ

MERCEDES

41

15/4/2009

67

ΚΖΟ 3132

ΒΤΣΗΟ (ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ)

MERCEDES

54

23/5/1994

38

23/5/1994

68

ΚΖΗ 3594

ΒΤΣΗΟ (ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ)

ATECO/
MERCEDES

69

ΚΖΟ 3450

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ

STAYER

40

9/1/1996

70

ΜΔ 61904

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ

Μ.Δ

MAZDA

122

1/12/2000

71

ΜΔ 61905

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ

Μ.Δ

MAZDA

122

1/12/2000

72

ΑΜ 54160

ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΟ

Μ.Δ/Γ.ΔΛΚ

SHIBAURA

33

12/5/2000

67

4/7/2004

73

ΚΖΗ 6416

ΦΟΡΣΖΓΟ-ΑΝΑΣΡ/ΜΔΝΟ

RENAULT-370.26KERAX

74

ΚΖΗ 9558

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ+ΡΑΜΠΑ

FORD WERKE

15

8/1/2007

75

ΚΖΖ 5173

ΦΟΡΣΖΓΟ-ΑΝΑΣΡ/ΜΔΝΟ

IVECO

18

10/6/2010

76

ΚΖΗ 1980

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ

CADY

11

29/12/2000

77

ΚΖΗ 9785

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ

FIAT UNO

9

14/5/2008

78

ΚΖΗ 9786

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ

FIAT UNO

9

14/5/2008

67

4/8/2004

79

ΚΖΗ 6417

ΦΟΡΣΖΓΟ+ΑΡΠΑΓΖ

Μ.Δ

RENAULT-370.26KERAX

80

ΜΔ 60227

ΓΔΡΑΝΟ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

Μ.Δ

MERCEDES

130

25/4/2000

81

ΜΔ 59685

ΦΟΡΣΧΣΖ

Μ.Δ

CASE

99

24/2/2000

82

ΜΔ 58092

ΦΟΡΣΧΣΑΚΗ

Μ.Δ

BOBCAT

31

29/4/1989

83

ΜΔ 81743

ΦΟΡΣΧΣΖ

Μ.Δ

FIAT-HITACHI

50

16/7/2004

23
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84

ΜΔ 57548

ΑΡΧΘΡΟ

Μ.Δ

BUCHER/MERCE
DES

170

16/3/1990

85

ΜΔ 60182

ΑΡΧΘΡΟ

Μ.Δ

ΜΑΝ

88

12/4/2000

86

ΜΔ 108853

ΑΡΧΘΡΑΚΗ

Μ.Δ

HAKO

15

29/10/2008

87

ΜΔ 108854

ΑΡΧΘΡΑΚΗ

Μ.Δ

HAKO

15

29/10/2008

88

ΜΔ 108918

ΑΡΧΘΡΟ

Μ.Δ

BUCHER

80

25/11/2008

89

ΜΔ 106586

ΑΡΧΘΡΑΚΗ

Μ.Δ

HAKO

101

29/7/2008

90

ΚΖΟ 3225

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ

FORD-COURIER

11

8/6/1995

91

ΜΔ 59684

ΦΟΡΣΧΣΖ

CASE

99

24/2/2000

92

ΚΖΗ 9737

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ

FORD WERKE

16

24/8/2007

93

ΚΖΖ 4359

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ

VOLKS.WAGEN

14

27/4/2009

94

(ΑΕΑ 5709)
ΑΛΛΑΓΖ
ΠΗΝΑΚΗΓΑ
 Δ ΚΖΖ
7389

ΦΟΡΣΖΓΟ

MERCEDES

25

2007

NISSAN

125,1

20/7/2006

IVECO

35

12/6/2009

Μ.Δ

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ - ΓΟΜΖΖ 30.6253
95

ΜΔ 91867

ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΣΗΚΟ

Μ.Δ

96

ΚΖΖ 4367

ΓΔΡΑΝΟ-ΑΡΠΑΓΖ

97

ΚΖΤ 5570

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

HYUNDAI-ΖΗ

16

12/4/2005

98

ΜΔ 57549

ΦΟΡΣΧΣΖ

Μ.Δ

JCB

85

16/3/1999

99

ΜΔ 107813

ΚΛΑΡΚ (ΠΔΡΟΝΟΦΟΡΟ)

Μ.Δ

MITSUBISHI

46

11/11/2008

100

ΚΖΗ 3559

ΦΟΡΣΖΓΟ-ΑΝΑΣΡ/ΜΔΝΟ

RENAULT

67

16/3/2001

101

ΚΖΤ 5569

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

HYUNDAI-ΖΗ

16

12/4/2005

102

ΚΖΖ 5174

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ

FIAT

10

10/6/2010

103

ΜΔ 117725

ΑΡΧΘΡΑΚΗ

HAKO

15

18/4/2010

104

ΚΖΖ 6213

ΦΟΡΣΖΓΟ

MERCEDES BENZ

29

7/10/2014

11

12/4/2005

11

12/4/2005

11

12/4/2005

Μ.Δ

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 50.6253
105

ΚΖΤ 5571

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

106

ΚΖΤ 5572

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

107

ΚΖΤ 5573

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

HYUNDAIMATRIX
HYUNDAIMATRIX
HYUNDAIMATRIX

ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΘΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΓΗΠΟΣΔ ΝΔΟ ΟΥΗΜΑ Η’
ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΔΛΘΔΙ ΣΗΝ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Καιχςεηο Ορεκάησλ
σκαηηθέο βιάβεο (ζε ηξίηνπο), αζηηθή επζχλε, ζχκθσλα κε ηα πνζά ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Τιηθέο δεκηέο (ζε ηξίηνπο), αζηηθή επζχλε, ζχκθσλα κε ηα πνζά ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Δπέθηαζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, παληφο θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηα πνζά ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Κάιπςε πιηθψλ δεκηψλ απφ αλαζθάιηζηα νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηα πνζά ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Εεκηέο εληφο θπιαζζφκελσλ ρψξσλ & πινίσλ, ζχκθσλα κε ηα πνζά ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Θξαχζε θξπζηάιισλ αλεμαξηήηνπ αηηίαο έσο 1.500,00 €
Αζηηθή Δπζχλε απφ ηε ιεηηνπξγία - ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ, σο εξγαιεία
ΟΥΗΜΑΣΑ ΓΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΟΥΗΜΑΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ
Όζνλ αθνξά ζηα δχν (2) απνξξηκκαηνθφξα θπζηθνχ αεξίνπ (ΚΖΖ 4354 & ΚΖΖ 4355): Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία πξέπεη
λα αζθαιίζεη ην ζχλνιν ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πξνζσπηθνχ θαη ηξίησλ γηα πιήξε απνδεκίσζε θάζε
δεκίαο ή πξνζσπηθήο βιάβεο, θαηά ησλ θηλδχλσλ εθ ηεο ρξήζεσο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ή εθ ππξθαγηάο, έθξεμεο,
θπζηθψλ γεγνλφησλ θαη άιισλ θηλδχλσλ , πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηάζνπλ επέθηαζε απνηειεζκάησλ ιφγσ ηεο παξνπζίαο
θαη ρξήζεο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ απηά βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηαζκνχ
Αλεθνδηαζκνχ.
(αθνξά επέθηαζε αζηηθήο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηα πνζά ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο).
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Γ. ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧ ΑΙΣΙΑ
Γ.1. ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΜΙΘΧΜΔΝΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ
Α/Α
1
2
3
5
6

ΚΑΛΤΦΔΗ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ (ΟΜΑΓΗΚΟ)
ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΟΡΗΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ

ΑΦ.ΚΔΦ. Δ €
1.000.000,00
1.000.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

Με ηηο αθφινπζεο επεθηάζεηο:
Δπζχλε απφ ππξθαγηά, έθξεμε θαη βξαρπθχθισκα
Δπζχλε απφ ηε ρξήζε αλειθπζηήξσλ πξνζσπηθνχ θαη θνξηίνπ
Δπζχλε απφ ηελ πηψζε ή ζξαχζε ησλ θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ
Γ.2. Αζηηθή Δπζύλε έλαληη ηξίησλ από ηε ιεηηνπξγία - ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ, σο εξγαιεία
Α/Α
1
2
3
5
6

ΚΑΛΤΦΔΗ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ (ΟΜΑΓΗΚΟ)
ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΟΡΗΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ

ΑΦ.ΚΔΦ. Δ €
500.000,00
500.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00

Γ.3. Αζηηθή Δπζύλε έλαληη ηξίησλ
φια ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ Δ ΣΡΗΣΟΤ απφ θαδνπζ, κεραλεκαηα ρεηξνζ, πησζε δεδξσλ θαη
δεκνηηθσλ ζηΤισλ θσηηζκνπ, ιαθθνπζ, ιαθθνπβεζ, δηΑθνζκεηηθσλ, ενξηαζηηθσλ επηζηειησλ ΚΛΠ
Α/Α
1
2
3
5
6

ΚΑΛΤΦΔΗ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ (ΟΜΑΓΗΚΟ)
ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΟΡΗΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ

ΑΦ.ΚΔΦ. Δ €
50.000,00
50.000,00
1.000,00
10.000,00
150.000,00

Γ.4. Αζηηθή Δπζύλε έλαληη ηξίησλ από ηελ εθηειεζε εξγαζησλ
Α/Α
1
2
3
5
6

ΚΑΛΤΦΔΗ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ (ΟΜΑΓΗΚΟ)
ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΟΡΗΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ

ΑΦ.ΚΔΦ. Δ €
50.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
150.000,00

Γ.5. Αζηηθή Δπζύλε έλαληη ηξίησλ από ηελ ιεηηνπξγηα ησλ ρσξσλ θηηξησλ ηδηνθηεζηαζ ηνπ δεκνπ
Α/Α
1
2
3
5
6

ΚΑΛΤΦΔΗ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ
ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ΚΑΗ /Ζ ΘΑΝΑΣΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ (ΟΜΑΓΗΚΟ)
ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΟΡΗΟ ΑΝΑ ΓΔΓΟΝΟ
ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ

ΑΦ.ΚΔΦ. Δ €
50.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
150.000,00

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
ηηο πξνζθνξέο αζθάιηζεο ησλ νκάδσλ Α, Β, Γ & Γ ζα ππνβιεζεί επηπξνζζέησο πίλαθαο κε ην αλαιπηηθφ θφζηνο
αζθάιηζεο. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ζηηο πξνζθνξέο αζθάιηζεο νρεκάησλ, ηα αζθάιηζηξα ζα αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία
Βonus Μalus 10 θαη ζα ππνβιεζεί επηπξνζζέησο πίλαθαο κε ην θφζηνο αζθάιηζεο θάζε νρήκαηνο.
ε πεξίπησζε αγνξάο λένπ νρήκαηνο, απηνθηλήηνπ, κεραλήκαηνο θιπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο
αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη απηά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα
ε πεξίπησζε απφζπξζε νρήκαηνο, απηνθηλήηνπ, κεραλήκαηνο θιπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο
αζθαιηζηήο ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηελ αζθάιηζε.
Ζ πινπνίεζε ηεο αζθάιηζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ αζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ δηαξθεί έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, πέξαλ απηήο ηα
αζθαιηζηήξηα δελ ζα αλαλεψλνληαη, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε απνζηνιή απφ ην κεηνδφηε ζπζηεκέλεο επηζηνιήο
πξνο ην Γήκν, παξά κφλν ηειεθσληθή γλσζηνπνίεζε ζην θέληξν πιεξνθνξηψλ, ΓΓΔ, Τπ. Αλάπηπμεο. ηελ πεξίπησζε
παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ παξακέλνπλ αζθαιηζκέλα ζηνλ κεηνδφηε γηα φζν
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δηάζηεκα νξηζηεί ε παξάηαζε, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ αζθαιίζεσλ ε
γλσζηνπνίεζε εθαξκφδεηαη κφλν επί ηνπ ηειεπηαίνπ αζθαιίζηξνπ.
Απνδεθηή γίλεηαη ε απαιιαγή πνπ αλαθνξά κφλν ζην 2% γηα ην ζεηζκφ ζηελ αζθάιηζε ησλ θηεξίσλ. Κάζε άιιε
απαιιαγή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πξηλ ηε ιήμε ηεο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ απηήο απφ
ην κεηνδφηε.
ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Άξζξν 1: Γηαηάμεηο
Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4412/2016
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α‟): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.
Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
Σν ΠΓ 237/86 (ΦΔΚ Α110/86) «θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.489/76» (ΦΔΚ 331/76.η.Α) «Πεξί ππνρξεσηηθήο
αζθαιίζεσο ηεο εμ‟ αηπρεκάησλ αζηηθήο επζχλεο», (αξζ.11α ΠΓ237/86), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 8,9 θαη 16 ηνπ 3557/07 (ΦΔΚ 100/η.Α) θαη ηνπ N. 3746/09 (ΦΔΚ 27 Α/16-2-2009).
Σνπ Ν 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/η.Α).
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/η.Α‟/95): Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο.
Σνπ Ν 2496/97 (ΦΔΚ 87Α/97) «Πεξί αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηδησηηθή αζθάιηζε θαη
άιιεο δηαηάμεηο» θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Σν άξζξν 9 παξ.13 ηνπ Ν.2623/1998, (ΦΔΚ 139 Α)- άξζξν 9 ζέκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & θσδ. Διι. Ηζαγέλεηαο.
Σνπ λ. 2690/99 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/η.Α).
Σνπ ΠΓ 10/2003 (ΦΔΚ Α7/21-01-03) «Πξνζαξκνγή ηνπ ΝΓ 400/70 πεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθάιεηεο»,
Σνπ Ν 3229/04 (ΦΔΚ 38Α/10-02-04) «Πεξί επνπηείαο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ
παηρληδηψλ, εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α/06) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ
209 θαη ηελ εγθχθιην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α 2037/ΔΓΚ.2/11-1-07 : Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Ν.3463/06 (άξζξν 286, 158, 209,άξζξν
103 παξ.2.)
Σνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3469/06 (ΦΔΚ 131Α/28-6-06) «Δζληθφ ηππνγξαθείν, Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
Σσλ άξζξσλ 1, 2 & 3 ηνπ Ν.3548/07 (ΦΔΚ 68 Α/20-3-07) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηελ Τ.Α 16820/10.
Σελ ΚΤΑ 67146/2008 (ΦΔΚ 2246/31-10-08) «Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ θαη Κνηλνηήησλ»
Σν άξζξν 20 παξ.13 ηνπ Ν.3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α‟/23-12-08) «Αλαδηαηππψζεηο ησλ άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα»
Σνπ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87Α) «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
Σνπ Ν.3861/10 (ΦΔΚ 112 Α/13-7-10) «Πξφγξακκα Γηαχγεηα»
Σνπ Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)» (ΦΔΚ 173/Α).
Σνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ.194/η.Α)
Σνπ Ν. 4013/2011 άξζξν 11 «Λεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓ) (ΦΔΚ 204/η.Α) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4038/2012 ΦΔΚ 14 (ηεχρνο Α) άξζξν 10, κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν
11 ηνπ Ν. 4013/2011 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 παξ.1 ηνπ Ν.4146/13 (ΦΔΚ.90Α) «ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Ν. 4013/2011».
Tνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/11 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θ.ι.π» (ΦΔΚ 226/η.Α).
Σνπ Ν.4055/12 «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ 51/η.Α)
Σελ Κ.Τ.Α Π1/2380/2012 (ΦΔΚ‟ 3400/η.Β) «ξχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Κ.Ζ.Μ.Γ. ηνπ Τ.Α,Α.Τ, Μ.Γ.
Σεο Π.Ν.Π «έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ησλ ζπκβάζεσλ ηξνπνπνίεζεο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο
δηεπθφιπλζεο……/άξζξν 4» ΦΔΚ Α‟240/12-12-2012
Σνλ Ν. 4111/2013 ΦΔΚ 18 (ηεχρνο Α) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν4093/2012, θχξσζε ΠΝΠ».
Σνπ άξζξνπ 1§Α‟ ππνπ.Ε.5 «ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ αξρψλ» ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ N.4152/2013/A‟107 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ
λφκσλ 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».
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Σνλ Ν.4155/2013/Α‟120 «Δζληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνλ Ν.4205/2013/A‟242 «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε ππφδηθσλ… θαη άιιεο δηαηάμεηο», (άξζ. 9, παξ.4β).
Σνλ Ν.4281/2014/Α‟160 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα ππνπξγείνπ
νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Σελ Τ.Α. Π1/2390/Β‟2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»
Σελ ΚΤΑ 29530/25.07.2014 (ΦΔΚ 2059/29.07.2014 ηεχρνο Β‟) Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 - ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 7028/2004 (Β' 253) απφθαζεο.
Άξζξν 2: πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη:
1. Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο
2. Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο
3. Δηδηθή θαη Γεληθή πγγξαθή ππνρξεψζεσλ
4. Σερληθή πεξηγξαθή
Άξζξν 3: Δξγαζία
α) Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο επζχλεο, πιηθψλ δεκηψλ, ζσκαηηθψλ
βιαβψλ πξνο ηξίηνπο θηι ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε πεξηνπζίαο
ηνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
β) Σφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο : Γήκνο Ζιηνχπνιεο
γ) Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 €. εκεηψλεηαη φηη ε αζθάιηζε δελ ππφθεηηαη ζε
Φ.Π.Α. Ζ αζθάιηζε ζα έρεη δηάξθεηα ελλέα κήλεο (9) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 4: Δγγπήζεηο
4.1.Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 2% δειαδή (1.200,00€) ηελ 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.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 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.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά
ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ, θαη
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο,
παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο ή δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά
ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
4.2.Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο,
ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο,
εθηφο ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο είλαη δηαηξεηέο θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ηκεκαηηθά
απνδεζκεχνληαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο
ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
Άξζξν 5: Σόπνο, Υξόλνο θαη Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο είλαη 9 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 6: Παξαιαβή ππεξεζίαο
Ζ παξαιαβή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζα γίλεηαη θάζε ηξίκελν απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα 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
θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο
ζρεηηθέο αλάγθεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε
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έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ
έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 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.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη
πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε
ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
πκβαηηθφ πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 7: Σξόπνο Πιεξσκήο
Ο αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη αλά ηξίκελν θαη αθνχ εθδνζνχλ ηα αληίζηνηρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη κεηά απφ ην
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο.
Άξζξν 8: Κξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη.
Άξζξν 9: Πνηόηεηα Παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ
Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Άξζξν 10: Δπίιπζε δηαθνξώλ
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο επηιχνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273
παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα.

28

ΑΔΑ: 7ΘΜΡΩΡΥ-ΒΚ6

Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ
Α.Μ.: 71/2018
Π.Τ.: 60.00,00 €
CPV: 66515200-5
CPV: 66519200-3
CPV: 66514110-0
CPV: 66516000-0

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΓΟΜΖΖ
Σκήκα πληεξήζεσλ &
Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο
Πιεξνθνξίεο: Δ. Μεηζηάδε
Σαρ. Γ/λζε: νθ. Βεληδέινπ 112
Σ.Κ. 16342 - Ζιηνχπνιε
Σει.: 210-9970085
Fax: 210-9970097
Email: efimits@ilioupoli.gr
Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΖΣΑ

1

ΑΦΑΛΗΖ ΚΣΗΡΗΧΝ &
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΜΗΚΣΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ)

ΚΑΣ‟ ΑΠΟΚΟΠΖ

1

2

ΑΦΑΛΗΖ Ζ/Τ (ΜΗΚΣΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ)

ΚΑΣ‟ ΑΠΟΚΟΠΖ

1

3

ΑΦΑΛΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (ΜΗΚΣΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ)

ΚΑΣ‟ ΑΠΟΚΟΠΖ

1

4

ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ (ΜΗΚΣΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ)

ΚΑΣ‟ ΑΠΟΚΟΠΖ

1

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ (€)

ΚΟΣΟ (€)

18.000,00

18.000,00

400,00

400,00

30.800,00

30.800,00

10.800,00

10.800,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ:

60.000,00

Ζιηνχπνιε 10/12/2018

Ζ πληάμαζα

Μεηζηάδε Δπηπρία
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ4

Διέγρζεθε
Ζ Πξντζηακέλε
ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο
& Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο

Θεσξήζεθε

Μεηζηάδε Δπηπρία
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ4

Γνπξιήο Ησάλλεο
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο
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Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο
Tερληθψλ Τπεξεζηψλ - Γφκεζεο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΓΟΜΖΖ
Σκήκα πληεξήζεσλ &
Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο
Πιεξνθνξίεο: Δ. Μεηζηάδε
Σαρ. Γ/λζε: νθ. Βεληδέινπ 112
Σ.Κ. 16342 - Ζιηνχπνιε
Σει.: 210-9970085
Fax: 210-9970097
Email: efimits@ilioupoli.gr

Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ
Α.Μ.: 71/2018
Π.Τ.: 60.00,00 €
CPV: 66515200-5
CPV: 66519200-3
CPV: 66514110-0
CPV: 66516000-0

OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ (€)
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΖΣΑ

1

ΑΦΑΛΗΖ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ
(ΜΗΚΣΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ)

ΚΑΣ‟ ΑΠΟΚΟΠΖ

1

2

ΑΦΑΛΗΖ Ζ/Τ (ΜΗΚΣΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ)

ΚΑΣ‟ ΑΠΟΚΟΠΖ

1

3

ΑΦΑΛΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (ΜΗΚΣΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ)

ΚΑΣ‟ ΑΠΟΚΟΠΖ

1

4

ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ
ΣΡΗΣΧΝ (ΜΗΚΣΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ)

ΚΑΣ‟ ΑΠΟΚΟΠΖ

1

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ:

ΟΛΟΓΡΑΦΧ: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Ηκεξνκελία ……../………./………..
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ
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ΚΟΣΟ (€)

ΑΔΑ: 7ΘΜΡΩΡΥ-ΒΚ6
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαii θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ -ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΓΟΜΖΖ
Πιεξνθνξίεο: Δ. Μεηζηάδε
Σαρ. Γ/λζε: νθ. Βεληδέινπ 112
Σ.Κ. 16342 - Ζιηνχπνιε
Σει.: 210-9970085
Fax: 210-9970097
Email: efimits@ilioupoli.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
-Αζθάιηζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο γηα 9 κήλεο
- CPV: (66515200-5, 66519200-3, 66514110-0, 66516000-0)
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΤΠΖΡΔΗΔ
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΜΖΜΑΣΑ
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): -----ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
ηνηρεία αλαγλψξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηiii :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

Απάληεζε:
[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiv;
Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή
επηρείξεζε»v ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην
πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία
ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη
απαζρνινχκελνη.

Απάληεζε:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα
Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο,
ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]
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γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε
πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν
θαηάινγνvi:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;
Δάλ φρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

Σξφπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποvii;
Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε ή
α) [……]
θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ
θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή
β) [……]
θνηλνπξαμίαο.
Σκήκαηα
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

γ) [……]
Απάληεζε:
[ ]

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Δθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη:
Ολνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ
απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

Απάληεζε:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;

Απάληεζε:
[]Ναη []Όρη
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ.
5 ή εθφζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131
παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα
θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·
δσξνδνθίαx,xi·
απάηεxii·
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxiii·
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv·
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxv.
Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ
απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii
Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε:

α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-ά)
ζεκείν(-α) [ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xix
[] Ναη [] Όρη

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ
ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)xx;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxxi:

[……]

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
Απάληεζε:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
[] Ναη [] Όρη
αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ
Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΗ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε
απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ
ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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ΔΗΦΟΡΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
[……]
[……]
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiv
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[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
[…...........]

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

[.........…]

[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε
ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπxxv;

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxvi :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο
εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο
πεξηζηάζεηοxxvii
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ
ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[…….............]
[] Ναη [] Όρη

-[.......................]
-[.......................]

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκαxxviii;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[.......................]
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
[] Ναη [] Όρη
[…...........]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

[.........…]

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε
απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή
έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε
σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο ,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή
ηελ αλάζεζε;
Τπνςήθηνη πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο αθνξά κέξνο ησλ
αζθαιεηψλ.
Τπνςήθηνη πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο πεξηέρεη νπνηνδήπνηε
πνζφ απαιιαγήο κε εμαίξεζε ην 2% γηα ηελ αζθάιηζε ησλ θηεξίσλ απφ
ζεηζκφ

[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη
[] Ναη [] Όρη

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα a ηνπ Μέξνπο ΗV
ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV:
Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ
Απάληεζε
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επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειφηεηα
Απάληεζε
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα
[…]
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοxxxii; ηνπ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
αλαθέξεηε:
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθφο
[] Ναη [] Όρη
θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
[ …] [] Ναη [] Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxiii, εθηφο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxiv.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά
ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο
Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο:
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

ii
ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην
ζχλνιν απηψλ
iii
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
iv
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ
θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή
ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250
εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ.
v
Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
vi
Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
vii
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
viii
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη'
εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
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ix
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
x
χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
xi
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α),
«Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε
πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
xii
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθά µε
ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ.
xiii
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ
απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xiv
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.
3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xv
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xvi
Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη
φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xvii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xix
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xx
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xxi
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε,
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xxii
ηελ πεξίπησζε πνπ 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
(άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxiii
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο
ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiv
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxv
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxvi
. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο
ΔΔ 2016/7)
xxvii
Άξζξν 73 παξ. 5.
xxviii
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ
άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxix
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxx
Πξβι άξζξν 48.
xxxi
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxii
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ
λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηφ.
xxxiii
Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
xxxiv
Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή
θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ
πξφζβαζε.
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Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 393/2018 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.
Μεηά ηελ ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
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