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Φορζασ: «ΚΕΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΟΝΤΙΔΑΣ &
ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ» ΔΘΜΟΥ ΘΕΜΘΣ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
«ΚΕΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣΦΟΝΤΙΔΑΣ & ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ»
ΔΘΜΟΥ ΘΕΜΘΣ

Τίτλοσ: «ΜΙΣΘΩΣΘ ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΡΘ ΔΘΜΟΥ ΘΕΜΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ
«ΕΚΔΟΜΕΣ,
ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ 2019», «ΘΑΛΑΣΣΑ 2019» ΚΑΙ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ
ΛΟΥΤΑ 2019» και τθ μεταφορά ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ τθσ
δομισ ΚΔΑΡ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΗΩ» για τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ
«ΕΚΔΟΜΕΣ,
ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ 2019» και τθ μίςκωςθ Επιβατθγϊν
Δθμόςιασ Χριςθσ – ΑΜΕΑ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ)
Αρικ. μελζτθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του ΝΡΔΔ Διμου Θζρμθσ:
1/2019
Ρροχπολογιςμόσ: 57.992,60€ με ΦΡΑ
Αρ. πρωτ.: 279/29-01-2019

ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΘΕΜΘΣ
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ:


Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117.



Του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»



Του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α')



Του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ Α')



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



Τισ διατάξεισ του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018): Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ-Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ- Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+



Τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 57654/23-5-2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθ, (ΦΕΚ Β' 1781/
23-5-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» όπωσ ιςχφει (εκτιμϊμενθσ αξίασ
ίςθσ ι ανϊτερθσ του ποςοφ των χιλίων (1.000) ευρϊ (άνευ ΦΡΑ) και ανεξαρτιτωσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.
(άρκρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016).



Το με αρικµ. πρωτ. 14-01-2019 με αρικμ. πρωτ. 144 πρωτογενζσ αίτθμα προσ το Γραφείο Ρρομθκειϊν του
Νομικοφ Ρροςϊπου (ΑΔΑΜ:19REQ004329885) και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) ωσ ζγκριςθ του ανωτζρω πρωτογενοφσ αιτιματοσ με ΑΔΑΜ: 19REQ004329937 201901-14.
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Το από 14-01-2019 τεκμθριωμζνο αίτθμα του Ρροζδρου του ΝΡΔΔ για ανάλθψθ υποχρζωςθσ και τθν
υπ.αρικμ.78/2019 (ΑΔΑ:ΩΞ64ΟΚ76-ΧΟΕ) απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με τθν οποία δεςμεφτθκε θ
ςχετικι πίςτωςθ ποςοφ 57.992,60€ € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% ςε βάροσ των Κ.Α. 15.6413.001
15.6413.002 15.6413.003 60.6413.003 από τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2019 για τθν
εκτζλεςθ τθσ «ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΘ ΔΘΜΟΥ ΘΕΜΘΣ ΓΙΑ
ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΚΔΟΜΕΣ, ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΑΚΤΘΑ 2019», «ΘΑΛΑΣΣΑ 2019» ΚΑΙ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΑ 2019» και τθ μεταφορά ατόμων με ειδικζσ
ανάγκεσ τθσ δομισ ΚΔΑΡ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΗΩ» για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ «ΕΚΔΟΜΕΣ,
ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ 2019» και τθ μίςκωςθ Επιβατθγϊν Δθμόςιασ
Χριςθσ – ΑΜΕΑ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ)».



Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 366/28-01-2019 απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.



Τθν με αρικμό 8/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αποφαςίςτθκε θ διενζργεια ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κακορίςτθκαν οι
όροι του διαγωνιςμοφ.

διακθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ
ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ανά ομάδα
υπθρεςίασ του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 117 του Ν.
4412/2016 και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ
αναδόχου διενζργειασ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ:
ΆΘΟ 1 - Τόποσ, χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο κτίριο του Ν.Ρ.Δ.Δ. Θζρμθσ, που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ρλατείασ
Δθμαρχείου, Τρίλοφοσ, Τ.Κ. 57500, τθλ: 23923-30219, 23923-30220 ςτισ 12/02/2019 θμζρα Τρίτθ και ϊρα
από 10:00 π.μ. (ϊρα ζναρξθσ παραλαβισ προςφορϊν) και μζχρι 10:30 π.μ. (ϊρα λιξθσ παράδοςθσ
προςφορϊν).
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 7 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν
επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ (ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 8/2019 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου) είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο,
οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ
ορίηονται ανωτζρω. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν
φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι
ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
ΡΟΣΟΧΘ! Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα κα απορριφκοφν.
Για προςφορζσ που παραλαμβάνονται εγκαίρωσ από τθν Υπθρεςία Ρρωτοκόλλου δεν απαιτείται θ φυςικι
παρουςία εκπροςϊπου κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ΆΘΟ 2 - Τεφχθ δθμοπράτθςθσ
Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τα οποία αποτελοφν τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ κατά ςειρά
ιςχφοσ είναι:
1. Θ παροφςα Διακιρυξθ
2. Θ Τεχνικι Ζκκεςθ
3. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
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4.
5.
6.
7.

Το Φφλλο Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Ο Συγκεντρωτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ
Το Φφλλο Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Το τεφχοσ τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων

ΆΘΟ 3 - Ρροχπολογιςμόσ – Χρθματοδότθςθ - Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
Το ποςό του προχπολογιςμοφ 57.992,60€ με Φ.Ρ.Α., κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Ν.Ρ.Δ.Δ
Διμου Θζρμθσ και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ με τουσ KA 15.6413.001, KA 15.6413.002, ΚΑ 15.6413.003 και ΚΑ
60.6413.003 του προχπολογιςμοφ εξόδων ζτουσ 2019.
Κατανομι ποςοφ ανά ΚΑ για το ζτοσ 2019:
Κ.Α.15.6413.001 «ΜΕΤΑΦΟΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΘ ΓΙΑ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΑ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΣΟΥ
38.396,60 € με ΦΡΑ 24%
Κ.Α.15.6413.002 «ΜΕΤΑΦΟΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΘ ΓΙΑ ΘΜΕΘΣΙΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΣΟΥ 16.120,00 € με
ΦΡΑ 24%
Κ.Α. 15.6413.003 «ΜΕΤΑΦΟΕΣ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΑΞΙ ι ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΣΟΥ 2.976,00€ με
ΦΡΑ 24%
Κ.Α.60.6413.003 «ΘΜΕΘΣΙΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΚΔΑΡ-ΜΕΑ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΣΟΥ 500,00€ με ΦΡΑ 24%
Θ δαπάνθ αναφζρεται ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι ςχετικισ ςφμβαςθσ και μζχρι τζλοσ του οικ.
Ζτουσ 2019. Οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ είναι οι ακόλουκεσ:

Α. Για το 15ιμερο πρόγραμμα «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΑ 2019»,
 το μινα Σεπτζμβριο ζωσ Οκτϊβριο, ενδεικτικά από 01/09/2019 ζωσ 15/10/2019, από κακοριςμζνο ςθμείο
αναχϊρθςθσ από τθν ζδρα του κάκε ΚΑΡΘ ςε κάκε Δθμοτικι – Τοπικι Κοινότθτα προσ τα Ιαματικά
Λουτρά Αιδθψοφ και επιςτροφι, ςυνολικά τεςςάρων ομάδων. Τα λεωφορεία κα ζχουν τθν υποχρζωςθ να
μεταφζρουν τα μζλθ του ΚΑΡΘ τθσ 1θσ ομάδασ ςτον προοριςμό τουσ και κα επιςτρζφουν αυκθμερόν. Τθν
θμζρα που κα μεταφζρουν ςτον προοριςμό τθσ τθν 2θ ομάδα κα επιςτρζφουν τθν 1θ ομάδα κ.ο.κ:
ΑΝΑΧΩΘΣΘ

ΡΟΟΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΘ - Ν. ΑΙΔΕΣΤΟΣΤΙΑΔΙ-ΣΧΟΛΑΙ-ΚΑΔΙΑΤΙΛΟΦΟΣ-ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΤΑΓΑΑΔΕΣ-Ν. ΥΣΙΟΡΛΑΓΙΑΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΑΣΟΥΩΤΘ

Μίςκωςθ λεωφορείων για τθν εκτζλεςθ των
δρομολογίων του προγράμματοσ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ
ΛΟΥΤΑ 2019» από το μινα Σεπτζμβριο ζωσ
Οκτϊβριο, προσ τα Λουτρά Αιδθψοφ και
επιςτροφι, ςυνολικά τεςςάρων ομάδων.

ΑΙΘΜ.
ΔΟΜΟΛ.

ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ

5 Δρομολόγια
(1 λεωφ./μζρα x
5 φορζσ),

Από 01/09/2019
ζωσ 15/10/2019

52 κζςεων

ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΝΤΕ (5) ΔΟΜΟΛΟΓΙΑ. Το κόςτοσ των διοδίων ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ τιμζσ. Το κόςτοσ των
ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων των λεωφορείων κα επιβαρφνει τον ανάδοχο. Τα λεωφορεία κα επιςτρζφουν
αυκθμερόν.

 το μινα Σεπτζμβριο ζωσ Οκτϊβριο, ενδεικτικά από 23/09/2019 ζωσ 04/10/2019, από κακοριςμζνο ςθμείο
αναχϊρθςθσ ςτα Βαςιλικά προσ τα Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά και επιςτροφι αυκθμερόν:
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ΑΝΑΧΩΘΣΘ

ΑΙΘΜ.
ΔΟΜΟΛ.

ΡΟΟΙΣΜΟΣ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ

10 Δρομολόγια
ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Μίςκωςθ λεωφορείων για τθν εκτζλεςθ των δρομολογίων
του προγράμματοσ «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΑ 2019» το μινα
Σεπτζμβριο, προσ τα Λουτρά Λαγκαδά και επιςτροφι.

(1 λεωφ./μζρα x
10 θμζρεσ),

Από23/09/2019
ζωσ 04/10/2019

50 κζςεων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΑ (1) ΛΕΩΦΟΕΙΟ, ΤΟ ΟΡΟΙΟ ΘΑ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΣΕΙ 10 ΔΟΜΟΛΟΓΙΑ. Θ αναχϊρθςθ κα γίνεται
από κακοριςμζνο ςθμείο ςτα Βαςιλικά.
Β. 15ιμερο πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ 2019», το μινα Ιοφλιο – Αφγουςτο, από κακοριςμζνα ςθμεία
αναχϊρθςθσ από τθν ζδρα του κάκε ΚΑΡΘ ςε κάκε Δθμοτικι – Τοπικι Κοινότθτα, προσ παραλίεσ που
περιλαμβάνονται μεταξφ Ροταμοφ Επανομισ ζωσ Ν. Ρλάγια Χαλκιδικισ και επιςτροφι, ανάλογα με τθν
απόφαςθ του Ρροζδρου του εκάςτοτε ΚΑΡΘ, με βαςικι προχπόκεςθ να υπάρχει ναυαγοςϊςτθσ ςτισ
παραλίεσ που κα επιλεγοφν:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΕΣ
3 Από 08/07/2019
ΘΕΜΘ
Ν. Ρλάγια Χαλκιδικισ
50 κζςεων ζωσ 26/07/2019
2 Από 08/07/2019
ΘΕΜΘ-ΤΙΑΔΙ
Ν. Ρλάγια Χαλκιδικισ
50 κζςεων ζωσ 26/07/2019
1 Από 08/07/2019
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Βεργιά Χαλκιδικισ
50 κζςεων ζωσ 26/07/2019
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ-ΣΟΥΩΤΘΝ. Ρλάγια ι Φλογθτά
1 Από 08/07/2019
ΜΟΝΟΡΘΓΑΔΟ
Χαλκιδικισ
50 κζςεων ζωσ 26/07/2019
ΛΙΒΑΔΙ-ΡΕΙΣΤΕΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΑΝ. Ρλάγια ι Φλογθτά
1 Από 08/07/2019
ΛΑΚΙΑ-ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΘ
Χαλκιδικισ
50 κζςεων ζωσ 26/07/2019
1 Από 08/07/2019
ΣΧΟΛΑΙ
Ν. Ρλάγια Χαλκιδικισ
50 κζςεων ζωσ 26/07/2019
1 Από 08/07/2019
ΤΙΑΔΙ
Ν. Ρλάγια Χαλκιδικισ
50 κζςεων ζωσ 26/07/2019
ΚΑΔΙΑ (40 άτομα) – ΡΛΑΓΙΑΙ
1 Από 08/07/2019
(12 άτομα)
Ν. Ρλάγια Χαλκιδικισ
52 κζςεων ζωσ 26/07/2019
Ν. ΥΣΙΟ (40 άτομα) –
1 Από 08/07/2019
ΤΙΛΟΦΟΣ (12 άτομα)
Ν. Ρλάγια Χαλκιδικισ
52 κζςεων ζωσ 26/07/2019
Ν. ΑΙΔΕΣΤΟΣ (30 άτομα) Ν. Ρλάγια ι Φλογθτά
1 Από 08/07/2019
ΤΑΓΑΑΔΕΣ (30 άτομα)
Ν. Χαλκιδικισ
60 κζςεων ζωσ 26/07/2019
ΤΙΛΟΦΟΣ (30 άτομα) –
1 Από 08/07/2019
ΡΛΑΓΙΑΙ (30 άτομα)
Ραραλία Ροταμόσ Επανομισ
60 κζςεων ζωσ 26/07/2019
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΑ (14) ΛΕΩΦΟΕΙΑ, ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΘΑ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΣΟΥΝ 15 ΔΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ
ΕΝΑ. Ώρα αναχϊρθςθσ, από κακοριςμζνα ςθμεία από τθν ζδρα του κάκε ΚΑΡΘ ςε κάκε Δθμοτικι – Τοπικι
Κοινότθτα, από 09:00 π.μ. ζωσ 10:00 π.μ. και ϊρα επιβίβαςθσ για επιςτροφι από τισ παραλίεσ από 12:00 π.μ.
ζωσ 13:00 μ.μ.
ΑΝΑΧΩΘΣΘ

ΡΟΟΙΣΜΟΣ

ΑΙΘΜ.
ΛΕΩΦ.

Γ. Μετακινιςεισ για το πρόγραμμα «ΕΚΔΟΜΕΣ, ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ - ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ
2019» ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΘ:
1. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Ρλαγιαρίου
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2. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Τριλόφου
3. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Καρδίασ
4. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Σχολαρίου
5. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Θζρμθσ
6. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Ν. υςίου
7. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Ταγαράδων
8. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Ν. αιδεςτοφ
9. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Τριαδίου
10. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Αγ. Ραραςκευισ
11. Για το Τοπικό Ραράρτθμα ΚΑΡΘ Βαςιλικϊν
ΔΙΑΚΕΙΑ
ΜΟΝΟΘΜΕΘ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΡΟΟΙΣΜΟΙ
ΑΣΡΟΒΑΛΤΑ- ΣΤΑΥΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ, ΣΕΕΣ-ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟΑΓΓΙΣΤΟ, ΛΟΥΤΑ ΡΟΗΑ-ΑΙΔΑΙΑ-ΕΔΕΣΣΑ, ΚΑΤΕΙΝΘ-ΛΙΒΑΔΙΡΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ

ΑΙΘΜΟΣ
ΔΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
50 Δρομολόγια

ΣΥΝΟΛΟ 50 ΛΕΩΦΟΕΙΑ 50 κζςεων, ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΘΑ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΣΟΥΝ 1 ΔΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΓΙΑ
ΜΟΝΟΘΜΕΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ.
Το χιλιομετρικό όριο κάκε δρομολογίου οργίηεται ςτα 280 χιλ. από τθν ζδρα του κάκε ΚΑΡΘ ςε κάκε
Δθμοτικι – Τοπικι Κοινότθτα που πραγματοποιεί τθν μονοιμερθ εκδρομι. Το κόςτοσ των διοδίων δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ τιμζσ. Πλεσ οι εκδρομζσ κα πραγματοποιθκοφν ωσ 31/12/2019. Το κόςτοσ των
διοδίων δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ τιμζσ.
Δ. Μετακινιςεισ για το πρόγραμμα «ΕΚΔΟΜΕΣ, ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ - ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ
2018» ΓΙΑ ΤΘ ΔΟΜΘ ΚΔΑΡ-ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΗΩ»
ΔΙΑΚΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΡΟΟΙΣΜΟΙ

ΑΙΘΜΟΣ
ΔΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΟΝΟΘΜΕΘ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ

3 Δρομολόγια

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΛΕΩΦΟΕΙΑ 20 κζςεων, ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΘΑ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΙΘΣΟΥΝ 1 ΔΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΓΙΑ
ΜΟΝΟΘΜΕΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ.
Το χιλιομετρικό όριο κάκε δρομολογίου οργίηεται ςτα 200 χιλ. από τθν ζδρα του ΚΔΑΡ-μεΑ «Αγκαλιά-ηω»,
Ταβάκθ 28-Θζρμθ. Το κόςτοσ των διοδίων δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ τιμζσ. Πλεσ οι εκδρομζσ κα
πραγματοποιθκοφν ωσ 31/12/2019.
Το ΝΡΔΔ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβεί το ςυμβατικό ποςό τθσ ανάκεςθσ.
Θ ανακιρυξθ ανάδοχου γίνεται με κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ανά ομάδα ειδϊν του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ και
δεν προβλζπεται θ κατάκεςθ μερικϊν προςφορϊν.
ΆΘΟ 4 - Ρλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων- Δθμοςιότθτα
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τθ διακιρυξθ και τθ μελζτθ από τθν Οικονομικι Υπθρεςία
του ΝΡΔΔ Διμου Θζρμθσ που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ρλατείασ Δθμαρχείου, Τρίλοφοσ, Τ.Κ. 57500, τθλ.2392330219, 220 Fax 23923-30226, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
κατόπιν ςχετικοφ θλεκτρονικοφ αιτιματοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ kkpf@thermi.gov.gr και κατόπιν
προθγοφμενθσ τθλεφωνικισ ςυνεννόθςθσ. Αρμόδιοι υπάλλθλοι ο κ. Ιωάννθσ Μπζλλασ & θ κ. Κανελλία
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Χαραμόγλου. Θ διακιρυξθ και θ περίλθψθ αυτισ κα αναρτθκοφν και ςτον διαδικτυακό τόπο του ΝΡΔΔ
Διμου Θζρμθσ και του Διμου Θζρμθσ (www.socialthermi.gov.gr και www.thermi.gov.gr).
Θ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε μια εβδομαδιαία ι θμεριςια εφθμερίδα του νομοφ, 5
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.
ΆΘΟ 5 - Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ
1. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί:
Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά
πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:
i. ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
ii. ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
iii. ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
iv. ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων
ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν
4412/2016 και εφόςον όλοι οι παραπάνω (i, ii, iii, iv) αςχολοφνται με εργαςίεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο
του διαγωνιςμοφ.
3. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι πλιρωσ ενιμεροσ τθσ διακιρυξθσ
και αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ ανεπιφφλακτα, πλθν αυτϊν που ρθτά δθλϊνει ότι δεν αποδζχεται. Θ
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςτθν περίπτωςθ αυτι, μπορεί αιτιολογθμζνα να μθν αποδεχκεί τθν
προςφορά παρόχου, του οποίου οι αντιρριςεισ-επιφυλάξεισ κρίνονται ουςιϊδεισ.
4. Θ επίδοςθ τθσ προςφοράσ από το διαγωνιηόμενο αποτελεί τεκμιριο ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά
τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ωσ και τα ςυμβατικά
ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ.
Λόγοι αποκλειςμοφ
1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ όταν αποδεικνφουν, με τθν επαλικευςθ που προβλζπεται ςτα άρκρα 79 ζωσ 81 ν 4412/2016, ι
είναι γνωςτό ςτθν ανακζτουςα αρχι με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
- ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
- δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
- απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
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ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
- τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
- νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
- παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ, εάν
θ ανακζτουςα αρχι:
- γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
- μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ
είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Θ
παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
- γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ
φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
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αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ. Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ
ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.
3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
- εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των ιςχυουςϊν
υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18, ν 4412/2016.
- εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί
ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι
εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
- εάν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ,
- εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 ν 4412/2016 δεν μπορεί
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
- εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν
φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
ν 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
- εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
- εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τθσ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 11 τθσ παροφςασ.
- εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό,
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
- εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
- Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
4. Κατά παρζκκλιςθ από τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν
αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν
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παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, ςτθν περίπτωςθ των καταςτάςεων τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παρ.
3.
5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ βρίςκεται λόγω πράξεων ι
παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςε μία από τισ ωσ άνω
περιπτϊςεισ.
6. Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 1, και 3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να
καταβάλει αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει
διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ
ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο
προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι,
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει
αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ που παρζχεται βάςει τθσ παροφςασ παραγράφου
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει
θ απόφαςθ.
7. Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ τθσ επόμενθσ
παραγράφου, θ οποία εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν περιζλευςθ του ςχεδίου
απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν εν λόγω επιτροπι ςυνοδευόμενου από όλα τα ςχετικά ςτοιχεία. Με
τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει από τθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ τον εν λόγω οικονομικό φορζα. Θ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και θ απόφαςθ με τθν
οποία γίνονται δεκτά ζνδικα βοθκιματα κατϋ αυτισ, κοινοποιείται ςτθν Αρχι.
8. Για τισ ανάγκεσ των παραγράφων 6 και 7 ςυνιςτάται επιτροπι που απαρτίηεται από εκπροςϊπουσ του
Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων, κακϊσ και του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. Θ ωσ άνω επιτροπι
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ θ οποία εκδίδεται εντόσ
μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ και ρυκμίηει τισ αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ
τθσ. Χρζθ Ρροζδρου εκτελεί ο εκπρόςωποσ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ.
9. Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ
τθσ παραγράφου 1 αρ 73 του ν. 4412/2016, θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία
τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν
θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
ΑΘΟ 6 - Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό
Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί ποινι
αποκλειςμοφ και τα εξισ δικαιολογθτικά:

9

ΑΔΑ: 6ΔΒ3ΟΚ76-ΠΣΑ

19PROC004386222 2019-01-29

1. Το ’’Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ’’ (ΤΕΥΔ), του παραρτιματοσ τθσ διακιρυξθσ.
2. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο τουσ.
Το ’’Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ’’ (ΤΕΥΔ), κα φζρει ςφραγίδα και υπογραφι τθσ
ςυμμετζχουςασ επιχείρθςθσ ενϊ δεν απαιτείται να φζρει βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ των κατά
νόμο υπόχρεων προσ υπογραφι του.
Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Στο ’’Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ’’ (ΤΕΥΔ) που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρ. 8 του Ν. 1599/86 οποφ κα δθλϊνονται τα ταμεία Κφριασ και Επικουρικισ
αςφάλιςθσ εργοδοτϊν και εργαηομζνων, ποιοι εκ των εργοδοτϊν ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ κακϊσ και
ποιοι αςκοφν διοίκθςθ (π.χ. μζλθ Δ.Σ. διαχειριςτζσ & λοιποί).
4. Υπεφκυνθ διλωςθ άρκρ. 8 του Ν. 1599/86, όπου κα αναφζρεται ότι δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ:
i. τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι
ii. δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.
Οι υπό i και ii κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
Γλϊςςα ςφνταξθσ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ Ελλθνικι
Πλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά για ςυμμετζχουςεσ αλλοδαπζσ επιχειριςεισ κα πρζπει να εκδίδονται
από τισ αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ και να ζχουν επίςθμθ μετάφραςθ ςτα
Ελλθνικά.
Πλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά κατατίκενται πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα
Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων, όταν αυτά ζχουν εκδοκεί από το Ελλθνικό Δθμόςιο ι φορζων
του Δθμόςιου Τομζα, αυτά πρζπει να είναι ευανάγνωςτα.
Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων ιδιωτικϊν εγγράφων θμεδαπϊν, αυτά πρζπει να είναι
ευανάγνωςτα και να ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο.
Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων αλλοδαπϊν εγγράφων που είναι ςυνταγμζνα ςε γλϊςςα πλθν
τθσ αγγλικισ, αυτά πρζπει να είναι μεταφραςμζνα ςτα Ελλθνικά και να ζχουν επικυρωκεί αρχικά από
δικθγόρο.
ΆΘΟ 7 - Φάκελοσ προςφοράσ
Με ποινι να μθν γίνουν αποδεκτζσ οι προςφορζσ
7.1. Στον ςφραγιςμζνο φάκελο εξωτερικά κα αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
α) Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ».
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β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του ΝΡΔΔ.
γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
ε) Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ανοιχτζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ.
Τα περιεχόμενα του φακζλου ορίηονται ωσ εξισ:
7.2. Υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ‘’Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ’’

Στον υποφάκελο δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ τοποκετοφνται όλα τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά του
άρκρου 6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ με τθ ςειρά που αυτά ηθτοφνται και κατάλλθλα δεμζνα ςε τόμο ι ντοςιζ,
ϊςτε να μθν υπάρχει πρόβλθμα απϊλειάσ τουσ.
7.3. Υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ‘’Τεχνικι Ρροςφορά’’
Στον υποφάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά του ςυμμετζχοντα. Θ τεχνικι
προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα είναι ςυνταγμζνθ ςτο ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ τθσ μελζτθσ.
7.4. Υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ‘’Οικονομικι Ρροςφορά’’
Στον υποφάκελο οικονομικισ προςφοράσ τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντα. Θ
οικονομικι προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα είναι ςυνταγμζνθ ςτο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ τθσ
μελζτθσ.
7.5. Οι υποφάκελοι δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν τισ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
7.6. Οι προςφορζσ πρζπει να υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι τουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ τουσ.
7.7. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν
προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον
προςφζροντα, θ δε επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει και αποςφραγίηει τισ προςφορζσ
και κατά τον ζλεγχο κακαρογράφει τθν τυχόν διόρκωςθ και μονογράφει και ςφραγίηει αυτιν. H προςφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς' αυτιν διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του
οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
7.8. Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ,
και τθσ μελζτθσ εκτόσ εάν κατά περίπτωςθ ςτθν προςφορά του ρθτά αναφζρει τα ςθμεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδζχεται. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προςφζρων πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του τουσ
όρουσ τθσ προςφοράσ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, ι τθσ μελζτθσ προκειμζνου να
αξιολογθκοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ
κάκε διευκρίνθςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινιςεισ δίνονται
από τον προςφζροντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ, είτε ενϊπιον τθσ,
είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ. Από τισ διευκρινιςεισ που δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.
ΆΘΟ 8 - Μερικζσ προςφορζσ - Αντιπροςφορζσ – Ρλικοσ προςφορϊν – Ιςχφσ Ρροςφορϊν
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ μερικϊν προςφορϊν ανά ομάδα του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ.
Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
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Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςοτζρων τθσ μιασ προςφοράσ εκ μζρουσ ενόσ διαγωνιηομζνου, θ επιτροπι
διενζργειασ διαγωνιςμοφ παρουςία όλων των διαγωνιηομζνων κα προβαίνει ςτθν ακφρωςθ των
υπεράρικμων προςφορϊν με κλιρωςθ.
Οι προςφορζσ ιςχφουν με ποινι αποκλειςμοφ χωρίσ καμία αλλαγι, ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε αλλαγι τθσ
ιςοτιμίασ του ευρϊ προσ ξζνα νομίςματα, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμζρα
του διαγωνιςμοφ και κα κατατίκενται ςε ευρϊ επί ποινι αποκλειςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ πριν από τισ 31/12/2019, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
ΆΘΟ 9 - Γλϊςςα Σφνταξθσ των Ρροςφορϊν
Οι προςφορζσ κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα κα είναι ςυνταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Θα είναι
πλιρεισ και ςαφείσ ςε όλα τουσ τα ςθμεία. Οποιαδιποτε αςάφεια κα ερμθνεφεται εισ βάροσ του
προςφζροντοσ. Ξενόγλωςςα ζγγραφα κα είναι μεταφραςμζνα και επικυρωμζνα επίςθμα, εκτόσ από τα
επιςυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια τθσ επιχείρθςθσ.
ΆΘΟ 10 - Ραραλαβι και αποςφράγιςθ προςφορϊν
1. Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ από τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ, που ςυνεδριάηει δθμόςια, μζχρι τθν
ϊρα λιξθσ αποδοχισ προςφορϊν, όπωσ ορίηει το άρκρο 1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2. Σε κάκε φάκελο που παραδίδεται, εφόςον βεβαιωκεί θ νόμιμθ επίδοςθ τθσ προςφοράσ του κάκε
διαγωνιηόμενου, αναγράφεται ς’ αυτι και ςτο πρακτικό τθσ δθμοπραςίασ ο ίδιοσ αφξων αρικμόσ.
Αναγράφεται ακόμθ ςτο πρακτικό και θ τυχόν επίδοςθ προςφοράσ, χωρίσ τθν ταυτόχρονθ κατάκεςθ τθσ
ταυτότθτασ του διαγωνιηομζνου και θ γι’ αυτό το λόγο μθ αποδοχι τθσ προςφοράσ.
3. Πταν παρζλκει θ ϊρα που αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ, κθρφςςεται θ λιξθ τθσ παράδοςθσ των προςφορϊν
και αναγράφεται αυτό ςτα πρακτικά. Απαγορεφεται για οποιονδιποτε λόγο θ αποδοχι μεταγενζςτερθσ
προςφοράσ με ποινι ακυρότθτασ του διαγωνιςμοφ, εκτόσ αν θ επίδοςθ προςφορϊν που άρχιςε πριν από τθν
ϊρα λιξθσ τθσ αποδοχισ τουσ, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι και μετά τθν ϊρα αυτι.
4. Μετά τθ λιξθ τθσ παράδοςθσ των προςφορϊν και ενϊ ςυνεχίηεται δθμόςια θ ςυνεδρίαςθ, αρχίηει από τθ
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ θ αποςφράγιςθ των εξωτερικϊν φακζλων με τθ ςειρά που αυτοί
επιδόκθκαν και γράφονται ςτο πρακτικό τα ζγγραφα που βρίςκονται ςε κάκε φάκελο, περιλθπτικά αλλά κατά
τρόπο που να εμφανίηει το ςφμφωνο ι όχι, προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ παρουςία των παριςταμζνων.
Αναλυτικότερα γίνονται τα εξισ:
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ αρμόδια
επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και
τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι
φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από
τθν παραπάνω επιτροπι και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και
υπογράφεται από τθν ίδια επιτροπι και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ.
β) Στθ ςυνζχεια θ αρμόδια επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
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θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν ειδικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί
ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω
ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
5. Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν επιτροπι, να μθ προβεί ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ
τθν ίδια θμζρα (άρκρο 117 ν 4412/2016), αλλά ςε θμερομθνία ι θμερομθνίεσ και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί
εκ των προτζρων ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ ανακοινϊνεται μετά τθν δθμόςια
αποςφράγιςθ των φακζλων τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ςτθ ςυνζχεια των οικονομικϊν προςφορϊν.
6. Τα αποτελζςματα (πρακτικά τθσ επιτροπισ διενζργειασ) επικυρϊνονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου του ΝΡΔΔ θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.
ΑΘΟ 11 - Ανακιρυξθ μειοδότθ
1. Ανάδοχοσ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ ανακθρφςςεται αυτόσ που κα προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ ανά ομάδα ειδϊν τθσ μελζτθσ.
Εάν περιςςότεροι του ενόσ προςφζρουν τθν ίδια τιμι, διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ τουσ.
2. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ.
3. Ρροςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ με
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΝΡΔΔ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
4. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
ΆΘΟ 12 - Χαρακτθριςμόσ ςτοιχείων ι πλθροφοριϊν κατά τθν προςφορά ωσ εμπιςτευτικϊν
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, τότε ο προςφζρων
οφείλει να ςθμειϊνει ςϋ αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Στθν αντίκετθ περίπτωςθ
κα μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά
ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου.
ΆΘΟ 13 - ιτρα θκικοφ περιεχομζνου
Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ
Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανιλικουσ κάτω των 15 ετϊν.
ΆΘΟ 14 - Κρίςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ
Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ με γνωμοδότθςι τθσ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο που αποφαςίηει
ςχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Τθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ και επανάλθψθ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν.
γ) Τθ διενζργεια κλιρωςθσ μεταξφ ιςότιμων προςφορϊν.
ΑΘΟ 15 - Ενςτάςεισ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
1. Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ
νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ωσ εξισ:
α) Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ πρόςκλθςθσ, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΝΡΔΔ, μζχρι
πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον κακοριςμό τθσ
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προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ και
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Θ ζνςταςθ εξετάηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΝΡΔΔ, μετά από
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων (ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 8/2019 Απόφαςθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
β) Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον του
Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΝΡΔΔ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων
(ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 8/2019 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου), εντόσ προκεςμίασ δζκα
(10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου
υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ του Διοικθτικό Συμβοφλιο του
ΝΡΔΔ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
2. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.
3. Ενςτάςεισ που δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω κεωροφνται ωσ μθ υποβλθκείςεσ.
ΆΘΟ 16 - Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74)
των παρακάτω δικαιολογθτικϊν:
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να
προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για ζνα ι περιςςότερα από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73
του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016).
Για να νομικά πρόςωπα υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι:
- οι διαχειριςτζσ των ομόρρυκμων και των ετερορρφκμων εταιρειϊν (ΟΕ και ΕΕ),
- οι διαχειριςτζσ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ) και Ι.Κ.Ε.,
- ο διευκφνων ςφμβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των ανωνφμων εταιρειϊν
(ΑΕ),
- ο πρόεδροσ και τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου των ςυνεταιριςμϊν,
- ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ οι νόμιμοι εκπρόςωποι του νομικοφ προςϊπου.
Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων, θ ανωτζρω υποχρζωςθ αφορά ςτα φυςικά πρόςωπα που
ζχουν τισ αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ κατά τθ νομοκεςία από τθν οποία διζπονται.
Εάν από το υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του αδικιματοσ για το οποίο καταδικάςκθκε ο
ενδιαφερόμενοσ, υποβάλλεται από αυτόν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 1599/86 ι του τφπου που
προβλζπει θ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, όπου αναφζρονται με ςαφινεια τα αδικιματα αυτά. Θ
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ηθτιςει από τον ενδιαφερόμενο να
προςκομίςει αντίγραφα των καταδικαςτικϊν αποφάςεων.
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2. Ριςτοποιθτικό ι άλλο ζγγραφο τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ τουσ ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι
ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι
απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι
δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων (Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται
ςτο taxisnet).
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 4, λόγοι
αποκλειςμοφ παρ 3, ςτθν περίπτωςθ βϋ, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Τα περί εκκακάριςθσ και αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ δεν ιςχφουν για ατομικζσ επιχειριςεισ.
Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζξι (6) το πολφ μινεσ πριν από τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
3. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ςε ιςχφ, ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ
τουσ υποχρεϊςεισ και ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ:
- αφορά και τουσ φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ οργανιςμοφσ κφριασ αςφάλιςθσ,
- αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, που είναι
αςφαλιςμζνοι ςε οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό,
- ςε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, αφορά και όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι
ελεφκεροι επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ,
- ςε περίπτωςθ εταιρειϊν (νομικϊν προςϊπων), αφορά τθν ίδια τθν εταιρεία (το νομικό πρόςωπο)
κακϊσ και εργοδότεσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ ςτα
αςφαλιςτικά ταμεία που από το νόμο είναι υποχρεωμζνοι να καταβάλουν ειςφορζσ.
4. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ περί εγγραφισ τουσ ςτα μθτρϊα του
οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, το οποίο πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ.
5. Υπεφκυνθ διλωςθ του αρκρ. 8 του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροςϊπου όπου κα αναφζρονται κατά
περίπτωςθ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι οι διαχειριςτζσ κακϊσ και τα φυςικά πρόςωπα που λόγω
ιδιότθτασ ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε αςφαλιςτικό φορζα.
Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία ζχουν τθ μορφι και
τον τφπο που προβλζπεται από τθ νομοκεςία από τθν οποία διζπονται.
6. Οι κοινοπραξίεσ (ενϊςεισ) οικονομικϊν φορζων υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν κοινοπραξία.
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Εάν ςε κάποια χϊρα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ελλάδασ) δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι
ζγγραφα ι αν αυτά που εκδίδονται δεν καλφπτουν όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, μπορεί να
αντικαταςτακοφν από ζνορκθ διλωςθ (βεβαίωςθ) του προςφζροντοσ που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου.
7. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζσ είναι
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου, τυχόν πρακτικό εκπροςϊπθςισ κατά το χρόνο υποβολισ
τθσ προςφοράσ ι ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο που
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τον χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ και κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ
εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
8. Για τθν παράγραφο, Λόγοι αποκλειςμοφ παρ 3ι, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
9. Για τθν απόδειξθ των δθλουμζνων με τθν υπ’ αρικμ. 9 Υπεφκυνθ Διλωςθ των δικ/κων ςυμμετοχισ του
άρκρου 5, προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
- Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
- Σε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΝΡΔΔ και θ ςχετικι
απόφαςθ υποβάλλεται ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ για ζλεγχο νομιμότθτασ.
ΑΘΟ 17 - Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ
Μετά από ειςιγθςθ του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΝΡΔΔ προβαίνει
ςτθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό
ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον
και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
1. άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και
μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί
αυτϊν,
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2. ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36
του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και
3. κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 ν 4412/2016, και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
ΑΘΟ 18 - Ζγγραφθ ειδικι πρόςκλθςθ
1. Στον ανάδοχο που ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ζγγραφθ ειδικι πρόςκλθςθ για υπογραφι
ςφμβαςθσ.
2. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
3. Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ ςφμβαςθ, υποχρεοφται να προςζλκει το πολφ μζςα ςε είκοςι (20)
θμζρεσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.
4. Εάν θ κατακφρωςθ γίνεται ςε αλλοδαπό ανάδοχο, θ ανακοίνωςθ απευκφνεται ςτον εκπρόςωπό του ςτθν
Ελλάδα, εάν υπάρχει, ςε αντίκετθ περίπτωςθ αποςτζλλεται ςχετικό τθλεγράφθμα ι τθλετφπθμα ςτον
αλλοδαπό ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ που θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο προβλζπεται να γίνει με άνοιγμα
πίςτωςθσ, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ μπορεί να κατατεκεί ςτον ανταποκριτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτο
εξωτερικό, ενϊ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ παραμζνει ςε ιςχφ και αποδεςμεφεται μετά τθν κατάκεςθ και
αποδοχι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
5. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν
ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
ΑΘΟ 19 - Εγγυιςεισ
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ μερικι ι ολικι, υποχρεοφται να κατακζςει, πριν ι κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί
ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί του ςυμβατικοφ προχπολογιςμοφ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) για το οποίο
ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
1. τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
2. τον εκδότθ,
3. τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
4. το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
5. τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ,
6. τουσ όρουσ ότι:


θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ
τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και



ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου,
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7. τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ,
8. τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ().
9. τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Πτι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από
απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Το ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνει πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.
Επιπλζον, ο εκδϊςασ τθν εγγυθτικι επιςτολι κα δθλϊνει ότι:
Οι υποχρεϊςεισ του από τθν εγγφθςθ λφνονται μόνο δια τθσ επιςτροφισ ς’ αυτόν, τθσ εγγυθτικισ καλισ
εκτζλεςθσ ι με ζγγραφθ διλωςθ του ΝΡΔΔ του Διμου ότι εξζλειψε ο λόγοσ για τον οποίο κατατζκθκε.
Με τθν παραπάνω εγγυθτικι επιςτολι ο προμθκευτισ κα εγγυθκεί:
Πτι με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ οι εργαςίεσ κα ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των
προδιαγραφϊν, και των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ προςφοράσ.
H εγγυθτικι μπορεί να ζχει και τθ μορφι γραμματίου του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Εγγφθςθ προκαταβολισ.
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςε ανάδοχο ςε κανζνα ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
ΆΘΟ 20 - Τόποσ - τρόποσ εκτζλεςθσ υπθρεςιϊν – διάρκεια ςφμβαςθσ
Ο τόποσ και ο τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κα είναι ςφμφωνοσ με τα οριηόμενα ςτθν μελζτθ με α/α
1/2019 τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν.
Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και ζωσ 31/12/2019.
ΆΘΟ 21 - Ραραλαβι υπθρεςιϊν
Θ παραλαβι των ανατικζμενων εργαςιϊν κα γίνει από τθν οικεία επιτροπι και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ν 4412/2016.
ΆΘΟ 22 - Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, που κα
ιςχφουν τθν θμζρα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το ΝΡΔΔ του Διμου.
ΆΘΟ 23 - Τρόποσ πλθρωμισ
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ κα γίνεται (με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ αξίασ κάκε
τμθματικισ παραλαβισ εργαςίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτισ. Θ εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ κα γίνεται
εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ (θμζρα παραλαβισ από το λογιςτιριο του κάκε φορζα ι
θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ) του ςχετικοφ παραςτατικοφ και εφόςον πλθροφνται οι ςυνκικεσ του
προθγουμζνου εδαφίου.
Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια για τθν εργαςία υπθρεςία.
ΆΘΟ 24- Κιρυξθ αναδόχου ωσ ζκπτωτου
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν 4412/2016.
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ΑΘΟ 25 - Λοιπζσ εγγυιςεισ

Στθ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί ο ανάδοχοσ κα εγγυθκεί ότι οι υπθρεςίεσ κα είναι ςφμφωνεσ με τθ μελζτθ
με α/α 1/2019.
Το ΝΡΔΔ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι
παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του ανάδοχου.
ΆΘΟ 26 - Άλλεσ πλθροφορίεσ
Για ότι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν.4412/2016.

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΡΑΣΧΑΛΘΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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