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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Ι. Θεοτόκθ 72

Ρόλθ

Κζρκυρα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

49132

Τθλζφωνο

2661087646

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

protocol@ionio.gr
1

Γεϊργιοσ Μαρτηοφκοσ
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
2661087641
gmartz@ionio.gr, dty@ionio.gr

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

https://ionio.gr

Κφριοσ του Ζργου: Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
Εργοδότθσ: Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
Ρροϊςτάμενθ Αρχι: Σφγκλθτοσ Ιονίου Ρανεπιςτθμίου
Διευκφνουςα Υπθρεςία: Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Ιονίου Ρανεπιςτθμίου
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο: Τεχνικό Συμβοφλιο Ιονίου Ρανεπιςτθμίου
Θ Υπθρεςία που διεξάγει τον διαγωνιςμό είναι θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ
τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι
ςτον ανάδοχο.
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ
φορζα καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ι εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και εγγράφωσ ςτουσ
προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον
νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ τουσ.
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 2 το Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτθν Γενικι
Κυβζρνθςθ.3
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.4

1

2

3

4

Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ του Δθμοςίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του
άρκρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια,
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Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Εκπαίδευςθ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ 5
α)
β)
γ)

1.2

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL):http://www.eprocurement.gov.gr (ΚΘΜΔΘΣ), https://ionio.gr
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ: Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα,
Κεντρικό Ρρωτόκολλο Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, τθλ. 2661087609.
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ, ςτθν
προαναφερκείςα διεφκυνςθ και τθλζφωνο.

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του
Ν.4412/2016και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ, του Ν.4782/2021 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ
τθσ παροφςασ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ6
Θ δαπάνθ του ζργου κα βαρφνει τον προχπολογιςμό και τισ πιςτϊςεισ του εκνικοφ ςκζλουσ του
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα του ζργου τθσ ΣΑΕ546 με κωδικό
2020ΣΕ54600005 και τίτλο «Επιςκευι, διαρρφκμιςθ και ςυντιρθςθ κτιριακϊν υποδομϊν και
εγκαταςτάςεων Ιονίου Ρανεπιςτθμίου», με φορζα χρθματοδότθςθσ το Υπουργείο Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων7.
`

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Θ παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ Διακιρυξθσ καλφπτει τθν εκ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ απαίτθςθ για τακτικι
ςυντιρθςθ και περιοδικό ζλεγχο των ανελκυςτιρων (προςϊπων και φορτίων), οι οποίοι είναι
εγκατεςτθμζνοι ςτα κτίρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, βάςει των διατάξεων τθσ ιςχφουςασ περί
ανελκυςτιρων νομοκεςίασ και ειδικότερα τθσ Κ.Υ.Α. υπϋ αρικμ. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604
Β/22-12-2008) «Συμπλιρωςθ διατάξεων ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και
αςφάλεια των ανελκυςτιρων». Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ περιοδικι ςυντιρθςθ δφο (2) φορζσ το
μινα και ο περιοδικόσ ετιςιοσ ζλεγχοσ, των ανελκυςτιρων, οι οποίοι είναι εγκατεςτθμζνοι ςτα κτιρια του
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ Κζρκυρασ, Λευκάδασ και Ηακφνκου.
Για όλουσ τουσ εγκατεςτθμζνουσ ανελκυςτιρεσ ςτα κτίρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, θ ςυντιρθςθ είναι
υποχρεωτικι. Θ ςυντιρθςθ περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ζλεγχο των θλεκτρικϊν και
μθχανικϊν διατάξεων αςφάλειασ, κακϊσ και των υπόλοιπων εξαρτθμάτων του ανελκυςτιρα, για
εξακρίβωςθ και εκτίμθςθ αναςφαλοφσ λειτουργίασ, ςτθν οποία μπορεί να οδθγθκεί θ εγκατάςταςθ του
ανελκυςτιρα εξαιτίασ μιασ φκοράσ, βλάβθσ ι και απορρφκμιςθσ των μθχανικϊν ι/και θλεκτρικϊν
διατάξεων αςφαλείασ και των λοιπϊν εξαρτθμάτων αυτοφ. Ρεριλαμβάνει ακόμθ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ
για τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ με εξάλειψθ των βλαβϊν και των απορρυκμίςεων,
κακϊσ επίςθσ τον κακαριςμό και τθ λίπανςθ, όπου χρειάηεται, όλων των εξαρτθμάτων ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τισ υποδείξεισ των καταςκευαςτϊν των εξαρτθμάτων και των διατάξεων
αςφαλείασ.

5
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δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ)
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
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Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων γίνονται αποκλειςτικά και μόνο από ςυνεργείο ςυντιρθςθσ,
το οποίο ζχει τθν απαιτοφμενθ άδεια από τθν Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ
Αυτοδιοίκθςθσ, ζχει καταχωρθκεί ςτο μθτρϊο ςυντιρθςθσ που τθρεί θ Διεφκυνςθ αυτι και διακζτει τα
κατάλλθλα όργανα, μζςα και προςωπικό. Κάκε κινθτό ςυνεργείο ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων πρζπει να
αποτελείται από τουλάχιςτον ζναν αρχιτεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ και ζναν τεχνίτθ θλεκτρολόγο
Δ’ ειδικότθτασ ι αρχιτεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ μπορεί να δθλϊνεται
ωσ μζλοσ ενόσ εκ των ςυνεργείων, των οποίων ζχει δικαίωμα να προΐςταται.
Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ του ανελκυςτιρα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45)
λεπτά τθσ ϊρασ ι όςο περιςςότερο απαιτθκεί κατά τθν κρίςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ.
Για τθν εξαςφάλιςθ ςωςτισ και υπεφκυνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρα, ο
υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ του ςυνεργείου ι των ςυνεργείων πραγματοποιεί τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ
ςυντιρθςθσ κάκε τρεισ (3) μινεσ και ενθμερϊνει ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ το βιβλιάριο ςυντιρθςθσ. Στο
βιβλιάριο ςυντιρθςθσ το οποίο κεωρείται από τθν Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ
Αυτοδιοίκθςθσ κατά τθν φάςθ τθσ αρχικισ καταχϊρθςθσ, αναγράφονται οι υποχρεϊςεισ του ςυντθρθτι
και οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ και καταχωροφνται τα πλιρθ ςτοιχεία του ανελκυςτιρα, του ςυντθρθτι
και του εκάςτοτε φορζα ελζγχου. Στο βιβλιάριο καταχωροφνται όλεσ ο ςθμαντικζσ ενζργειεσ επί του
ανελκυςτιρα (ζλεγχοι, ςυντιρθςθ και μεταβολζσ ςτθ ςυντιρθςθ, μετατροπζσ, ατυχιματα, υποδείξεισ του
ςυντθρθτι προσ τον ιδιοκτιτθ ι τον διαχειριςτι ι το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και κάκε άλλθ ςχετικι
λεπτομζρεια για τθν παρακολοφκθςθ του ιςτορικοφ του ανελκυςτιρα) και πρζπει να είναι διακζςιμο ςε
ηιτθςθ των Αρχϊν και των αναγνωριςμζνων φορζων κατά τουσ ζκτακτουσ ι περιοδικοφσ ελζγχουσ.
Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ μεριμνά και ενθμερϊνει τον ιδιοκτιτθ ι διαχειριςτι ι τον νόμιμο εκπρόςωπο
τουσ για τισ απαραίτθτεσ επιςκευζσ λιψθ αναγκαίων μζτρων, ςφμφωνα πάντα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
κατά τθν εποχι εγκατάςταςθσ του ανελκυςτιρα.
Ο υπεφκυνοσ ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρα πρζπει να διατθρεί τα παρακάτω:
(α) Βιβλίο – μθτρϊο των ανελκυςτιρων ςελιδοποιθμζνο και κεωρθμζνο από τθν Υπθρεςία Ανάπτυξθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτθν περιοχι τθσ οποίασ υπάγεται θ ζδρα του ςυντθρθτι, ςτο οποίο
αναγράφονται τα ςτοιχεία κάκε ανελκυςτιρα, ο αρικμόσ των ςτάςεων και το είδοσ του κτιρίου, του
οποίου αναλαμβάνεται ι διακόπτεται θ ςυντιρθςθ (αρικμόσ φακζλου τθσ Υπθρεςίασ, αρικμόσ αδείασ,
φορζασ ελζγχου, αρικμόσ καταχϊρθςθσ, πλιρθ διεφκυνςθ κτιρίου).
(β) Βιβλίο – θμερολόγιο καταχϊρθςθσ των ςυντθριςεων ςελιδοποιθμζνο και κεωρθμζνο ωσ ανωτζρω ςτο
οποίο καταχωροφνται οι πραγματοποιοφμενεσ κάκε μζρα ςυντθριςεισ.
(γ) Μόνιμθ ζδρα με αυτόματο τθλεφωνθτι για αναγγελία βλαβϊν ολόκλθρο το 24ωρο. Θ μόνιμθ ζδρα
είναι ίδια για όλα τα κινθτά ςυνεργεία.
(δ) Κατάλλθλο χϊρο και εξοπλιςμό από όργανα και εργαλεία που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των
ςυντθριςεων και ελζγχων.
Οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια επιβεβαίωςθσ τθσ καλισ κατάςταςθσ και
λειτουργίασ των ανελκυςτιρων από τουσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ ελζγχου ανελκυςτιρων, όπωσ αυτοί
ορίηονται ςτο άρκρο 9 τθσ Κ.Υ.Α. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08. Ρεριλαμβάνουν όλεσ τισ δοκιμζσ και τουσ
ελζγχουσ που διενεργοφνται κατά τθν πρϊτθ εγκατάςταςθ του ανελκυςτιρα, όπωσ αυτοί προβλζπονταν
κατά το χρόνο εγκατάςταςθσ τουσ, εκτόσ από τθ χριςθ δοκιμαςτικϊν βαρϊν, και επαναλαμβάνονται κάκε
ζτοσ.Τα παραπάνω χρονικά διαςτιματα μεταξφ 2 διαδοχικϊν ελζγχων ςτον ίδιο ανελκυςτιρα ορίηονται με
ζναρξθ τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του προθγοφμενου πιςτοποιθτικοφ ελζγχου από αναγνωριςμζνο φορζα
ελζγχου. Τα πιςτοποιθτικά περιοδικοφ ελζγχου κα πρζπει να ζχουν μζγιςτθ διάρκεια ιςχφοσ τα ανωτζρω
αναφερόμενα διαςτιματα.
Οι ζλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται
από τθν άδεια λειτουργίασ ι το πιςτοποιθτικό αρχικοφ ελζγχου του ανελκυςτιρα και εφαρμόηονται οι
διατάξεισ που ίςχυαν κατά το χρόνο εγκατάςταςισ του, ςυμπλθρωμζνεσ με τισ κατά καιροφσ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που κα εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και κα αφοροφν τθ βελτίωςθ του
επιπζδου αςφάλειασ των υφιςτάμενων ανελκυςτιρων.
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Για τουσ ανελκυςτιρεσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου προβλζπεται θ πλιρθσ ενςωμάτωςθ του προτφπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 εντόσ τθσ προκεςμίασ ζωσ 31-12-2021 και ελζγχονται τα ςθμεία 1-18 του Ραραρτιματοσ
(ΙΙΙ) τθσ υπ’ αρικμόν Οικ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, όπωσ αυτό
ιςχφει. Εφόςον κατά τθν διάρκεια των προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων, λόγω εξάντλθςθσ του κφκλου
ηωισ ι μετά από βλάβθ, κρίνεται απαραίτθτθ θ αντικατάςταςθ λειτουργικϊν μερϊν του ανελκυςτιρα,
τότε ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιείται κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE και να ικανοποιοφνται οι
προχποκζςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 για το τμιμα που αντικακίςταται και ςυνεπϊσ ο περιοδικόσ
ζλεγχοσ κα ςυμπεριλαμβάνει ςυμπλθρωματικά και τθν αντίςτοιχθ δζςμθ δοκιμϊν που προβλζπεται για το
λειτουργικό μζλοσ που αντικακίςταται.
Οι διενεργοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ οφείλουν να διακζτουν αντίςτοιχθ άδεια ι
βεβαίωςθ αναγγελίασ κατά τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’)και να εκτελοφν τισ αντίςτοιχεσ
εργαςίεσ με τρόπο ϊςτε οι θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ να παρζχουν το απαιτοφμενο επίπεδο
αςφάλειασ και ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθσ υ.α. 3046/304/1989
«Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ» (Δϋ 59). Ενδεικτικά:
1. Για όλεσ τισ ειδικότθτεσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων: τθν Οδθγία 2006/95/ΕΚ «Εξοπλιςμόσ χαμθλισ
τάςθσ», το Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ» και τον Κανονιςμό
Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Κ.Ε.Θ.Ε.) (μόνο για τισ περιπτϊςεισ που ο Κανονιςμόσ ζχει
εφαρμογι).
2. Για τθν Δϋ Ειδικότθτα 1θ Ομάδα, τθν Οδθγία 1995/16/ΕΚ, ςχετικά με τουσ ανελκυςτιρεσ, όπωσ
μεταφζρκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με τθν κ.υ.α. Φ9.2/32803/1308/1997 «Καταςκευι και λειτουργία
ανελκυςτιρων» (Βϋ 815), τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 και 81.2 και τθν κ.υ.α. Φ.Α/9.2/Οικ.
28425/1245/22.12.2008 «Συμπλιρωςθ διατάξεων ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ,
και αςφάλεια των ανελκυςτιρων» (Βϋ 2604), όπωσ αυτά εκάςτοτε ιςχφουν.
Δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, για τισ οποίεσ ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ απαιτείται μελζτθ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ εκπόνθςθ μελζτθσ από το πρόςωπο που
ζχει το δικαίωμα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθν επίβλεψθ εφαρμογισ τθσ μελζτθσ από
πρόςωπο που ζχει το δικαίωμα.
Οι αδειοφχοι θλεκτρολόγοι Δ’ ειδικότθτεσ που διενεργοφν τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ,
οφείλουν να διακζτουν τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 24 του ν. 3844/2010 αςφάλιςθ επαγγελματικισ
ευκφνθσ, θ οποία μπορεί να είναι ατομικι ι ομαδικι.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 50750000-7 «Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων»8
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:
ΤΜΘΜΑ 1ο: «Συντιρθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρων των κτιρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»,
ςτθν Κζρκυρα, εκτιμϊμενθσ αξίασ 29.565,00 € πλζον ΦΡΑ.
ΤΜΘΜΑ 2ο: «Συντιρθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρων των κτιρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»,
ςτθ Λευκάδα, εκτιμϊμενθσ αξίασ 6.570,00 € πλζον ΦΡΑ.
ΤΜΘΜΑ 3ο: «Συντιρθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρων των κτιρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»,
ςτθ Ηάκυνκο εκτιμϊμενθσ αξίασ 9.855,00 € πλζον ΦΡΑ.
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα τμιμα, ι περιςςότερα τμιματα, ι όλα τα τμιματα.9
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε τρία (δθλ. το
ςφνολο των τμθμάτων)10 Δεν εφαρμόηονται κριτιρια για τον προςδιοριςμό των τμθμάτων που
ανατίκενται11.
8
9

Σφμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αρικ. 213/2008 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει
Θ Α.Α. ςυμπλθρϊνει για πόςα τμιματα ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά (για ζνα, περιςςότερα και
πόςα ςυγκεκριμζνα ι για όλα τα τμιματα)
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Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςυνδυάηοντασ τα τμιματα ςε ζναν προςφζροντα
υπό τθν προχπόκεςθ ότι12 ο προςφζρων ζχει κατακζςει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 57.027,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 45.990,00 €, ΦΡΑ : 11.037,60 €).
Κατά τθν παροφςα ςφμβαςθ δεν υφίςτανται:
- τυχόν δικαίωμα προαίρεςθσ13
- τυχόν δικαίωμα προαίρεςθσ κατά τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι
μικρότερθ ποςότθτα με αναφορά ςε οριςμζνο ποςοςτό ςτα εκατό
- τυχόν δικαίωμα παράταςθσ με αφξθςθ φυςικοφ – οικονομικοφ αντικειμζνου14.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 29μινεσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
I τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ τιμισ.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 Του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
 Του ν.4782/2021 (Α’ 36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ
αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία».
 Του ν.4314/2014 (Α' 265) 15, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,
 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
10

11

12

13

14
15

Συμπλθρϊνεται εφόςον το επιλζξει θ Α.Α ςτθν περίπτωςθ που επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για περιςςότερα ι όλα
τμιματα
Οι Α.Α. αναφζρουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι τουσ κανόνεσ που
προτίκενται να εφαρμόςουν για τον προςδιοριςμό των τμθμάτων που ανατίκενται, ςτθν περίπτωςθ που θ εφαρμογι των
κριτθρίων ανάκεςθσ κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανάκεςθ ςε ζναν προςφζροντα τμθμάτων που υπερβαίνουν τον μζγιςτο
αρικμό
Αν είναι δυνατι θ ανάκεςθ περιςςότερων του ενόσ τμθμάτων ςτον ίδιο προςφζροντα, οι Α.Α. μποροφν να ανακζτουν
ςυμβάςεισ ςυνδυάηοντασ πολλά ι όλα τα τμιματα, ςτθν περίπτωςθ που ζχουν ορίςει ότι διατθροφν το δικαίωμα αυτό και
αναφζρουν τον τρόπο ςυνδυαςμοφ των τμθμάτων ι ομάδων τμθμάτων. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ από τθν A.A.
Το δικαίωμα προαίρεςθσ του ΑΚ αποτελεί μονομερζσ διαπλαςτικό δικαίωμα τθσ Α.Α., αςκείται με μονομερι διλωςι τθσ και
δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ με τον ανάδοχο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Βλ. άρκρο 104 παρ. 1 , εδ. 3-5 και άρκρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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 Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
 Του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,16
 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
 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”,
 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,
 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 Του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 Τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 Τθσ από 19-5-2021 (26θ Συνεδρίαςθ ακαδ. ζτουσ 2020-2021/ΘΘΔ:ΔΤΥ 2) απόφαςθσ τθσ Συγκλιτου του
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, με τθν οποία εγκρίνονται: α) θ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ζωσ του
ποςοφ των 57.027,60€ (ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 24%), με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ, τθσ
γενικισ υπθρεςίασ με τίτλο «Συντιρθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρων των κτιρίων του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου», διάρκειασ από 1-08-2021 ζωσ 31-12-2023, ςφμφωνα με τθν από 18-05-2021 τεχνικι
ζκκεςθ και εκτιμϊμενθ αξία τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου και β) τα
τεφχθ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια του προαναφερόμενου διαγωνιςμοφ.
 Τθσ Κ.Υ.Α. υπϋ αρικμ. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008) «Συμπλιρωςθ διατάξεων
ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και αςφάλεια των ανελκυςτιρων» του Ελλθνικοφ
Ρροτφπου ΕΛΟΤ HD 384.
 Του Ρ.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’).
*Συμπλθρϊνονται επίςθσ το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ
προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ και, ιδίωσ, θ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ και των όρων αυτοφ, θ απόφαςθ ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κακϊσ και θ
παραπομπι ςε ενιαίεσ προδιαγραφζσ που τυχόν εκπονικθκαν από ΕΚΑΑ, θ απόφαςθ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ ι πολυετοφσ ανάλθψθσ17, όπου ιςχφει, θ ζνταξθ ςε ενιαίο πρόγραμμα προμθκειϊν16
17

Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ρρβλ άρκρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα ςτοιχεία που προβλζπονται από το π.δ. 80/2016

Σελίδα 9

21PROC008712469 2021-06-03
υπθρεςιϊν, όπου ιςχφει, θ προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ διαχειριςτικισ αρχισ ςε
περίπτωςθ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ ςφμβαςθσ, οι αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ των ςυλλογικϊν οργάνων του
διαγωνιςμοφ, θ τυχόν απόφαςθ ζγκριςθσ των αποτελεςμάτων προκαταρκτικισ διαβοφλευςθσ....+

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, δθλαδι θ 18θ/6/2021 θμζρα
Ραραςκευι και ϊρα 15:00.18 (τίκεται προςαυξθμζνθ, βάςει του άρκρου 121, παρ. 4, του ν. 4412/2016).
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ, κατά το χωρίο2.4.2 του
παρόντοσ.
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.

1.6

Δθμοςιότθτα

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρείται ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)
19
.
Θ Ρροκιρυξθ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010,
αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)20
Θ Διακιρυξθ καταχωρείται ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):
https://ionio.gr ςτθν διαδρομι:https://ionio.gr/gr/news/all-news-f1-all-f2-ts/.21.*ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ
κατά περίπτωςθ+

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ22,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

18

Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου
121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019
19
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654.
20
Κατά περίπτωςθ, ιςχφει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων (περιλιψεων διακθρφξεων) ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτον ν.3861/2010 και μζχρι τθν ζναρξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ του ΚΘΜΔΘΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
21
Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ
22
Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ23 είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.

Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ. [Θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τισ πλθροφορίεσ
που προβλζπονται ςτο Μζροσ Γϋ του Ραραρτιματοσ V του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 24]
Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+.
Το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία
τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ.
Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ 25 , που
ανζρχεται ςε 10 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν
αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά,
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ
αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον
ενδιαφερόμενο26.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο10 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:

23

Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ,
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
24
Ρρβ. άρκρο 122 του ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι, μζχρι τθν ζκδοςθ τυποποιθμζνου εντφπου προκιρυξθσ ςφμβαςθσ για
ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν το αντίςτοιχο τυποποιθμζνο ζντυπο
“Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ”, αντλϊντασ το από τθ διαδρομι http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
και διαμορφϊνοντάσ το αναλόγωσ.
25
Άρκρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δαπάνθ για τθ λιψθ των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ, πλθν τθσ δαπάνθσ που αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ αναπαραγωγισ τουσ και τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ.
26
Άλλωσ περιγράφεται εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ
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α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν 27.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.28
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)29.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.30.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.31
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (πχ αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα32.
2.1.5 Εγγυιςεισ33
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016
(Αϋ13)34που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι
ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν,
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
27

Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι
ζκδοςθ.
29
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
30
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
31
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 43 του
ν. 4605/2019.
28

32

Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016
34
Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017)., κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018)
33
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Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 35, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.36
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι37 για τθν υποβολι προςφοράσ 38.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.39

35
36

37
38

39

Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ
Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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Τζλοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να παραχωροφν κατ’ αποκλειςτικότθτα το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε
οριςμζνουσ φορείσ και για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
110 ν.4412/2016 +
2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ40
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ41 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) 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,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
40
41

Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:
α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ
ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσαποφάςεισ,
β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΙΚΕ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου42.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 43
2.2.2.2.Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ44.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι 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: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 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. 45
2.2.2.3Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
42

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.
43
Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίςθσ, βλ. υπ’ αρικμ.
πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν
υπόκεςθ C-124/2017, Vossloh, ιδίωσ ςκζψεισ 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019
44
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
45
Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
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ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.2.4. Αποκλείεται46 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 47,
(β) εάν 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.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ48,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν 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,
(ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3.2 τθσ παροφςασ,
(η) εάνθ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 49
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα 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.
46

47

48

49

Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ.
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8.
Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίςθσ,
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24
Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017
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2.2.2.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.2.6.Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)50 και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 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, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 51.
2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.8. 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.

Κριτιρια Επιλογισ52
2.2.3 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ53
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω
οργανιςμοφ54 ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με
τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά μθτρϊα.

50

Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
52
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα,
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
53
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
54
Ρρβλ. άρκρο 75 παρ 2 ν.4412/2016
51
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό
ανάκεςθ υπθρεςία55
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων γίνονται αποκλειςτικά και μόνο από ςυνεργείο ςυντιρθςθσ,
το οποίο ζχει τθν απαιτοφμενθ άδεια από τθν Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ
Αυτοδιοίκθςθσ, ζχει καταχωρθκεί ςτο μθτρϊο ςυντιρθςθσ που τθρεί θ Διεφκυνςθ αυτι και διακζτει τα
κατάλλθλα όργανα, μζςα και προςωπικό. Κάκε κάτοχοσ αδείασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 (υπεφκυνοσ
ςυντθρθτισ) ζχει το δικαίωμα να προΐςταται ςε (3) τρία κινθτά ςυνεργεία ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων.
Κάκε κινθτό ςυνεργείο ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον ζναν
αρχιτεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ και ζναν τεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ ι αρχιτεχνίτθ
θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ μπορεί να δθλϊνεται ωσ μζλοσ ενόσ εκ των
ςυνεργείων, των οποίων ζχει δικαίωμα να προΐςταται. Κάκε κινθτό ςυνεργείο μπορεί να πραγματοποιεί
τθν ςυντιρθςθ μζχρι διακοςίων ςαράντα (240) ανελκυςτιρων. Θ άδεια ςυνεργείου ςυντιρθςθσ
ανελκυςτιρων χορθγείται ςτουσ ζχοντεσ αυτό το δικαίωμα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
κατάταξθσ των θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και τθσ κατοχφρωςθσ των
επαγγελματικϊν δικαιωμάτων (άρκρα 5 και 7 τθσ Κ.Υ.Α. υπϋαρικμ. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08, ΦΕΚ 2604
Β/22-12-2008).
Οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια επιβεβαίωςθσ τθσ καλισ κατάςταςθσ και
λειτουργίασ των ανελκυςτιρων από τουσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ ελζγχου ανελκυςτιρων, όπωσ αυτοί
ορίηονται ςτο άρκρο 9 τθσ Κ.Υ.Α. υπϋ αρικμ. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008). Οι
αναγνωριςμζνοι/κοινοποιθμζνοι φορείσ για τθν αξιολόγθςθ ςυμμόρφωςθσ – πιςτότθτασ των
ανελκυςτιρων κατά τθν ζννοια τθσ υπ’ αρικμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινισ υπουργικισ
απόφαςθσ ενεργοφν όλουσ τουσ ελζγχουσ, αρχικοφσ, περιοδικοφσ και ζκτακτουσ επανζλεγχουσ των
ανελκυςτιρων και εκδίδουν τα πιςτοποιθτικά που αναφζρονται ςτα παραρτιματα τθσ προαναφερόμενθσ
κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 3 τθσ Κ.Υ.Α. υπϋαρικμ.
Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08. Οι αναγνωριςμζνοι / κοινοποιθμζνοι φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθν
αξιολόγθςθ τθσ πιςτότθτασ των ανελκυςτιρων κακϊσ και των καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων αςφαλείασ
καταχωροφνται ςε κατάλογο που τθρείται από τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ροιότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Βιομθχανίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και κοινοποιείται υποχρεωτικά ςε όλεσ τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ
των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων τθσ χϊρασ κακϊσ και ςτθ Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Βιομθχανιϊν τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (άρκρα 9 και 10 τθσ Κ.Υ.Α. υπϋαρικμ.
Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08, ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008).
2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια56
Δεν επιβάλλονται απαιτιςεισ.

55
56

Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο
παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ
ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8. Επιςθμαίνεται,
περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα
κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν
οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3
τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ
μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
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2.2.5

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα57

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται58:
α) Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων να γίνονται αποκλειςτικά και μόνο από ςυνεργείο
ςυντιρθςθσ, το οποίο ζχει τθν απαιτοφμενθ άδεια ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων.
β)Οι
περιοδικοί
ζλεγχοι
και
οι
δοκιμζσ
να
πραγματοποιοφνται
αναγνωριςμζνουσ/κοινοποιθμζνουσ φορείσ ελζγχου ανελκυςτιρων.

από

τουσ

γ) Κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, να ζχουν εκτελζςει και ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον
μία ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων, φψουσ άνω των 20.000 €.
δ) Κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ να ζχουν αναλάβει και να διατθροφν, τθ ςυντιρθςθ
τουλάχιςτον 15 ανελκυςτιρων εγκατεςτθμζνων ςε δθμόςιουσ χϊρουσ και γενικά ςε προςπελάςιμα από το
ευρφ κοινό κτίρια.
ε) Να διακζτουν τθν τεχνογνωςία και να είναι ικανοί να πραγματοποιοφν ελζγχουσ υπεριχων των αξόνων
των μθχανϊν ανελκυςτιρων με τρία ςθμεία ζδραςθσ του άξονα.
*Ρζραν των ανωτζρω, ενδεικτικϊσ αναφερομζνων, απαιτιςεων θ Α.Α. μπορεί να ηθτά και άλλεσ
κατάλλθλεσ για τθν ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, απαιτιςεισ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, κατά τα
ςχετικϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 75, παρ. 4 του ν.4412/2016. Οι απαιτιςεισ που κα ηθτθκοφν
αποδεικνφονται με τα μζςα απόδειξθσ του μζρουσ Βϋ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.
4412/2016, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.5].
2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ59
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
τα ιςχφοντα Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ60 και ειδικότερα το Ρρότυπο ENISO 9001 : 2015, με πεδίο
εφαρμογισ εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ, αναβάκμιςθ, επιςκευι ανελκυςτιρων προςϊπων και φορτίων.
57

58
59

60

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στο πλαίςιο διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ
υπθρεςιϊν θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν
εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και
τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν
αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),κακϊσ
και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να
διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ.
τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να
ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ
καταλλθλότθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω
Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν.
4412/2016)
Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ.
Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ
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2.2.7 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ61 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ)62.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.63
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.2.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.64
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για
λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα
προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά
που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν.
4412/2016.
61
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ
62
Το ΤΕΥΔ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα
«Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν (Β' 3698/2016)
Aπό τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία PromitheusESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που
προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ
χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ
φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twnodhgiwn
63
Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019.
64
Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ.
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2.2.8

Αποδεικτικά μζςα6566

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 67.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν 68.
Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα των παραγράφων Β1 ζωσ Β8 τθσ παροφςασ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ .
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
•
•

οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν69. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά70:

65

Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει
ορίςει. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων,
τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα
66
Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ)
ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ
67
Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
68
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
69
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του
ν. 4605/2019
70
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
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α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι απαιτιςεισ που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του71. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.272 και 2.2.2.473 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊραστο οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ
του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του74*θ Α.Α. δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του
προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και
επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 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 Εςόδων75
γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του 76, 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.

71

72

73
74

75
76

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι.
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019
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Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ
του πιςτοποιθτικοφ.77
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του χωρίου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 78
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο.
Επίςθσ, για τθν απόδειξθ καταλλθλόλθτασ ωσ προσ τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ,
προςκομίηουν άδεια ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων ςε ιςχφ, εκδοκείςα από τθ Διεφκυνςθ
Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ τθσ Κ.Υ.Α. υπϋαρικμ.
Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008).
Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν ετιςια επικεϊρθςθ των ανελκυςτιρων κα πρζπει να προςκομιςτεί θ
απαραίτθτθ καταχϊρθςθ του αναγνωριςμζνου/κοινοποιθμζνου φορζα ελζγχου ανελκυςτιρων, ςτο
κατάλογο που τθρείται από τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ροιότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3
(απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ79, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
77
78

79

Ρρβλ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46, περ. α’ του ν. 4605/2019
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν.
4605/2019
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Β.3.Δεν απαιτοφνται αποδεικτικά μζςα όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκειασ τθσ
παραγράφου 2.2.4.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5, οι οικονομικοί φορείσ, επιπλζον των
αναφερομζνων ςτο προθγοφμενο χωρίο Β.2. δικαιολογθτικϊν,προςκομίηουν:


Υπογεγραμμζνο κατάλογο των κυριότερων ζργων που εκτζλεςαν κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ, με το
περιγραφόμενο ςτθν (γ) παράγραφο του κεφαλαίου 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αντικείμενο, με
αναφορά ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο ζργο, τθν θμερομθνία ζναρξθσ και ολοκλιρωςισ του, το
οικονομικό του αντικείμενο, τον δθμόςιο ι ιδιωτικό παραλιπτθ, κακϊσ και πιςτοποιθτικό ορκισ
εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ αυτϊν.



Αντίγραφο Βιβλίου– Μθτρϊου των ανελκυςτιρων ςελιδοποιθμζνο και κεωρθμζνο από τθν Υπθρεςία
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτθν περιοχι τθσ οποίασ υπάγεται θ ζδρα του
ςυντθρθτι, ςτο οποίο αναγράφονται τα ςτοιχεία κάκε ανελκυςτιρα, ο αρικμόσ των ςτάςεων και το
είδοσ του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ι διακόπτεται θ ςυντιρθςθ (αρικμόσ φακζλου τθσ
Υπθρεςίασ, αρικμόσ αδείασ, φορζασ ελζγχου, αρικμόσ καταχϊρθςθσ, πλιρθ διεφκυνςθ κτιρίου).



Αντίγραφο Κατάςταςθσ ςυντθροφμενων ανελκυςτιρων.



α)Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ ελζγχου υπεριχων των αξόνων των μθχανϊν με τρία ςθμεία ζδραςθσ,
β) Ρροδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για τον ζλεγχο υπεριχων, γ) Υπεφκυνθ
διλωςθ ότι ζχει ςτθν κατοχι του ι κα εξοπλιςκεί τον απαραίτθτο για τον ζλεγχο υπεριχων
εξοπλιςμό με χριςθ τεχνολογίασ υπεριχων, δ) Κατάλογο πραγματοποιοφμενων ελζγχων υπεριχων,
οι οποίοι ζχουν λάβει χϊρα το τελευταίο ζτοσ.

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξουν ότι: α) κάκε κινθτό ςυνεργείο
ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων αποτελείται από τουλάχιςτον ζναν αρχιτεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ και
ζναν τεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ ι αρχιτεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ, β) ο υπεφκυνοσ
ςυντθρθτισ μπορεί να δθλϊνεται ωσ μζλοσ ενόσ εκ των ςυνεργείων, των οποίων ζχει δικαίωμα να
προΐςταται, γ) κάκε κινθτό ςυνεργείο μπορεί να πραγματοποιεί τθν ςυντιρθςθ μζχρι διακοςίων ςαράντα
(240) ανελκυςτιρων.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν εν ιςχφ πιςτοποιθτικά από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ, που
ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 80 και ειδικότερα Ριςτοποιθτικό για το
Σφςτθμα Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το Ρρότυπο ENISO 9001: 2015, με πεδίο εφαρμογισ εγκατάςταςθ,
ςυντιρθςθ, αναβάκμιςθ, επιςκευι ανελκυςτιρων προςϊπων και φορτίων.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο, και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ 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 οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),

80

Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται.
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ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ81 που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ82 τθσ Σφμβαςθσ83 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
μόνο τθσ τιμισ.

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ, για
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά είδοσ / τμιμα.
81
82

83

Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου
86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ
που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου
να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86).
Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ84.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5,
είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα.
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 ςτο άρκρο 1.5
τθσ παροφςασ. 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.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά
του/τθσ ……………………………………………………………………………………………….
για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ:
«Συντιρθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρων των κτιρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»
για το ΤΜΘΜΑ 1, ΤΜΘΜΑ 2, ΤΜΘΜΑ 3 (διαγράφεται ανάλογα)
με ανακζτουςα αρχι το Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 18/6/2021
Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει προςφορά ςε ζνα ι περιςςότερα ι ακόμθ ςε όλα τα Τμιματα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»,
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι
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Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα :
α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα85, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ
τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ *περίλθψθσ διακιρυξθσ+ ςτο ΚΘΜΔΘΣ) 86.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ »
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4
του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ
μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV),
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙII τθσ παροφςασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα
υπογεγραμμζνο.
Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€) για τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.
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Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017
Ρρβ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε από το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. Σθμειϊνεται ότι θ προκεςμία των 10 θμερϊν που αναγράφεται
ςτο παρόν ςθμείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφισ τθσ ΥΔ και ςε καμία περίπτωςθ δεν ςυνδζεται με τθν ςυνολικι
προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν με τθν ζννοια ότι οι οικονομικοί φορείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν τθν
προςφορά τουσ οποτεδιποτε κατά τθν ωσ άνω προκεςμία
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ87.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι88 ςτο κεφάλαιο ....του Ραραρτιματοσ ...τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο
αντίςτοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙII τθσ παροφςασ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν89
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 10 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.90
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν91
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,92
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Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν
Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ93, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα
λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ
παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ
φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και
ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα Τρίτθ 22θ/06/2021 και ϊρα 10:30
π.μ., μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ
παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ. Τόποσ αποςφράγιςθσ είναι τα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Ιονίου
Ρανεπιςτθμίου, κτιριο Διοίκθςθσ, ταχ. δ/νςθ Ιωάννθ Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν,
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ
93

Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019
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τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν
προςφορϊν.
γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία94
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν
προςφορϊν.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. *Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν
παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ
είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα
χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων
ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ 95.
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία
απόφαςθ+
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ
προςφζροντεσ96μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου97 - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν 98 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 99 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτισ.
Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
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Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν
μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ (παρ. 4 του άρκρου 117)
Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. α του ν. 4605/19
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν.100
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 103 του ν.4412/2016 αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για
τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ
περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι
τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και
τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά101 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχουκαι θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ, από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα
ανωτζρω.102Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςτθ ςυνζχεια το διαβιβάηει ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ
αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό
και ωσ εξισ: Ροςοςτό30% 103 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% 104 ςτθν
περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ
ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
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Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
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3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ
προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127
του ν.4412/2019.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν.4412/2016 για
τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά. .

3.4 Ενζηάζεις
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία
που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ,
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, 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 τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.105
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ.
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

105

Ρρβλ. άρκρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017.
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Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.106
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ *ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά : αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά+ μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

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

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
*Στο ςθμείο αυτό αναφζρονται όλοι οι υπόλοιποι ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατ' εφαρμογι
του άρκρου 130 του ν. 4412/2016………………………………………………… 107]

106
107

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016
Οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν και άλλουσ ειδικοφσ όρουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι εν λόγω όροι μποροφν να περιλαμβάνουν οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ,
κοινωνικζσ παραμζτρουσ ι παραμζτρουσ που αφοροφν τθν καινοτομία και τθν απαςχόλθςθ. Οι κοινωνικζσ παράμετροι
αφοροφν κυρίωσ: α) τθν απαςχόλθςθ εργαηομζνων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ
παρ. 4 του άρκρου 1 του ν. 4019/2011 (Αϋ 216), β) τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ι/και εργαςιακισ ζνταξθσ ατόμων που

Σελίδα 35

21PROC008712469 2021-06-03
4.4

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ108

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
*Στο ςθμείο αυτό αναφζρονται οι ςχετικζσ ριτρεσ τροποποιιςεων ι προαιρζςεων τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και οι όροι υπό τουσ οποίουσ μποροφν αυτζσ να ενεργοποιθκοφν, ενδεχόμενα με παραπομπι
ςε άλλο περιγραφικό ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ+

4.5

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ109

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

108
109

προζρχονται από ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, γ) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ι/και δ) τθν προαγωγι τθσ
ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν (άρκρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016)
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1.Δφναται να πραγματοποιοφνται τμθματικζσ παραδόςεισ ανά τρίμθνο ςυντιρθςθσ και ανελκυςτιρα
κακϊσ επίςθσ και ανά ετιςιο περιοδικό ζλεγχο-δοκιμι και ανελκυςτιρα, ςφμφωνα με το ζντυπο τθσ
οικονομικισ προςφοράσ. Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ, κάκε τρίμθνο ςυντιρθςθσ και κάκε
ετιςιοσ ζλεγχοσ κεωροφνται ωσ επιμζρουσ παραδοτζα.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται με το 100% τθσ αντίςτοιχθσ ςυμβατικισ αξίασ κάκε
τμθματικισ προαναφερκείςασ παράδοςθσ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ. Επίςθσ θ πλθρωμι
μπορεί να πραγματοποιείται με τθν τελικι ολοκλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ, είτε για όλα τα Τμιματα είτε
για κάκε ζνα από τα τρία (3) Τμιματα χωριςτά.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016110 (Στισ
ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ
δικαιολογθτικά: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του
ςυνόλου του ςυμβατικοφ αντικείμενου ςφμφωνα με το άρκρο 219, β) Τιμολόγιο του αναδόχουγ),
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ),
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.*θ Α.Α. δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο
ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του ωσ άνω άρκρου+
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α)κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων111
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016112
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 113
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ.

110

112

113

Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.
111
Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
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Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ114 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
5.2.2.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.115
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων116
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ
ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
114
115
116

Άρκρο 203 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 218 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019
Άρκρο 205 του ν. 4412/2016
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προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4 Δικαζηική επίλσζη διαθορών
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016117 . Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ

117

Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί απότθν
υπθρεςία Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, θ οποία και κα ειςθγείται ςχετικά
για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ *ιδίωσ ςε ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που θ
εκτζλεςι τουσ απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ+ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ
τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ118

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 29 μινεσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ(ιτοι από 108-2021 ζωσ 31-12-2023). Στο χρονικό αυτό διάςτθμα δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτοφνται
για τθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων.*το εν λόγω χρονικό διάςτθμα αρχίηει από τθν θμερομθνία
υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ ι από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςε αυτό και λιγει είτε ςε διλθ
θμερομθνία ι προκεςμία είτε, εφόςον υπάρχουν ενδιάμεςα επιμζρουσ παραδοτζα, με τθν υποβολι
του τελευταίου παραδοτζου ςτον χρόνο που ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό+
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου119. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ120 Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

6.3.1.Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
*Οι Α.Α. περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο παραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι και
παραδοτζων ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τθ διαδικαςία
ελζγχου+
6.3.2.Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.

118
119
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Άρκρο 217 του ν. 4412/2016
Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν
παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ που ακολουκοφν. Τα ανωτζρω
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
6.3.3.Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ,
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
6.3.4.Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν.4412/2016.
6.3.5Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
παραδοτζου/των υπθρεςιϊν από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ με
αποδοχι του ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016 με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ
και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων121.

6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ122

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

6.5

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.2.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
121
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Για τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ -φφλαξθσ πρβλ άρκρο 68 παρ. 5 εδ. βϋ του ν. 3863/2010
Άρκρο 220 του ν. 4412/2016
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καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ)123.
Κζρκυρα, 3/6/2021

Συντάχκθκε

Ελζγχκθκε & Θεωρικθκε
Θ Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ

Θ αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνου
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν

Γεϊργιοσ Μαρτηοφκοσ

Αικατερίνθ Ραπακωνςταντίνου

Μαρία Ραπαβλαςοποφλου

Μθχ/γοσ Μθχ/κόσ ΡΕ/Α’

Αρχ/κτων Μθχ/κόσ ΡΕ/Α’

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΡΕ/Α’

Εγκρίκθκε
Ο Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν, Φοιτθτικισ Μζριμνασ
και Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ

Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Θλίασ Γιαρζνθσ

123

Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο
«Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ
ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.5.3) ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
Αντικείμενο παροχισ υπθρεςιϊν – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ – Ρροχπολογιςμόσ
Θ παροφςα παροχι υπθρεςιϊν καλφπτει τθν εκ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ απαίτθςθ για τακτικι
ςυντιρθςθ και περιοδικό ζλεγχο των ανελκυςτιρων (προςϊπων και φορτίων), οι οποίοι είναι
εγκατεςτθμζνοι ςτα κτίρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, βάςει των διατάξεων τθσ ιςχφουςασ περί
ανελκυςτιρων νομοκεςίασ και ειδικότερα τθσ Κ.Υ.Α. υπϋ αρικμ. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604
Β/22-12-2008) «Συμπλιρωςθ διατάξεων ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και
αςφάλεια των ανελκυςτιρων».
Ριο ςυγκεκριμζνα:
I. Θ ωσ άνω παροχι υπθρεςιϊν αφορά τθν θλεκτρομθχανολογικι εγκατάςταςθ ανελκυςτιρων των
κάτωκι κτθρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, ανά νιςο (περιφερειακι ενότθτα):
I.1. ΚΕΚΥΑ (εντόσ τθσ πόλθσ τθσ Κζρκυρασ):
 Ιόνιοσ Ακαδθμία (ςυμβολισ των οδϊν Καποδιςτρίου και Ακαδθμίασ).
 Κτιρια πρϊθν Ψυχιατρικοφ Νοςοκομείου Κζρκυρασ: “Αρεταίοσ” - Τμιμα Ρλθροφορικισ(Ρλατεία
Τςιριγϊτθ).
 Κεντρικι Βιβλιοκικθ (ΙωάννθΘεοτόκθ 72).
 Τμιμα Ιςτορίασ (ΤΙΣ) και Τμιμα Αρχειονομίασ- Βιβλιοκθκονομίασ- Μουςειολογίασ (ΤΑΒΜ) (Ιωάννθ
Θεοτόκθ 72).
 Φοιτθτικι Εςτία (2θ πάροδοσ Ελευκερίου Βενιηζλου).
 Τμιμα Τουριςμοφ (Βράϊλα Αρμζνθ 4).
I.2. ΛΕΥΚΑΔΑ:
 Τμιμα Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΤΡΑΝ) – Αίκουςεσ &Γραφεία (Φιλοςόφων & Τηεβελζκθ).
 Τμιμα Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΤΡΑΝ) – Βιβλιοκικθ (Φιλοςόφων & Τηεβελζκθ).
I.3 ΗΑΚΥΝΘΟΣ
 Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ (ΤΡΕ) (Μ. Μινωτοφ Γιαννοποφλου 26 - Ραναγοφλα).
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα τρία (3) Τμιματα που αναφζρονται ςτο χωρίο 1.3, εξαιτίασ των
ιδιαιτεροτιτων των νθςιϊν και ιδιαίτερα, αφενόσ τθσ απομάκρυνςθσ μεταξφ τουσ αφετζρου τθσ
προςβαςιμότθτάσ τουσ.
ΙΙ. Το αντικείμενο του ζργου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ προδιαγράφεται τεχνικά ωσ κατωτζρω:
Θ υπθρεςία αυτι παρζχεται ςε εφαρμογι τθσ Κ.Υ.Α. υπϋαρικμ. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604
Β/22-12-2008) «Συμπλιρωςθ διατάξεων ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ και
αςφάλεια των ανελκυςτιρων».
Για όλουσ τουσ εγκατεςτθμζνουσ ανελκυςτιρεσ ςτα κτίρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, θ ςυντιρθςθ είναι
υποχρεωτικι. Θ ςυντιρθςθ περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ζλεγχο των θλεκτρικϊν και
μθχανικϊν διατάξεων αςφάλειασ, κακϊσ και των υπόλοιπων εξαρτθμάτων του ανελκυςτιρα, για
εξακρίβωςθ και εκτίμθςθ αναςφαλοφσ λειτουργίασ, ςτθν οποία μπορεί να οδθγθκεί θ εγκατάςταςθ του
ανελκυςτιρα εξαιτίασ μιασ φκοράσ, βλάβθσ ι και απορρφκμιςθσ των μθχανικϊν ι/και θλεκτρικϊν
διατάξεων αςφαλείασ και των λοιπϊν εξαρτθμάτων αυτοφ. Ρεριλαμβάνει ακόμθ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ
για τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ με εξάλειψθ των βλαβϊν και των απορρυκμίςεων,
κακϊσ επίςθσ τον κακαριςμό και τθ λίπανςθ, όπου χρειάηεται, όλων των εξαρτθμάτων ςφμφωνα με τουσ
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κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τισ υποδείξεισ των καταςκευαςτϊν των εξαρτθμάτων και των διατάξεων
αςφαλείασ.
Το πρόγραμμα για τθ ςυντιρθςθ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθν εποχι εγκατάςταςθσ του ανελκυςτιρα ςε
ςυνδυαςμό με τισ διακρίςεισ του άρκρου 15 τθσ παροφςασ τθσ Κ.Υ.Α. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08. Κάκε
ανελκυςτιρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτα κτιρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, πρζπει να ςυντθρείται
περιοδικά με ςυχνότθτα δφο (2) φορζσ τον μινα. Τακτικό πρόγραμμα ςυντθριςεων ςυντάςςεται από τον
υπεφκυνο ςυντθρθτι ςφμφωνα με τον πραγματικό αρικμό ςυντθριςεων και πάντωσ όχι λιγότερεσ από τισ
προβλεπόμενεσ ανά κατθγορία ανελκυςτιρα.
Αν διακοπεί θ λειτουργία ενόσ ανελκυςτιρα μπορεί να μθ γίνεται καμία ςυντιρθςθ κατά το διάςτθμα τθσ
διακοπισ. Αν όμωσ θ διακοπι τθσ λειτουργίασ υπερβεί τουσ τρεισ μινεσ τότε, πριν τεκεί ςε λειτουργία,
πρζπει να γίνει ςυντιρθςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2. Θ διακοπι λειτουργίασ ανελκυςτιρα των
παραπάνω περιπτϊςεων ανακοινϊνεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων γίνονται αποκλειςτικά και μόνο από ςυνεργείο ςυντιρθςθσ,
το οποίο ζχει τθν απαιτοφμενθ άδεια από τθν Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ
Αυτοδιοίκθςθσ, ζχει καταχωρθκεί ςτο μθτρϊο ςυντιρθςθσ που τθρεί θ Διεφκυνςθ αυτι και διακζτει τα
κατάλλθλα όργανα, μζςα και προςωπικό. Κάκε κάτοχοσ αδείασ (υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ) ζχει το δικαίωμα
να προΐςταται ςε (3) τρία κινθτά ςυνεργεία ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων. Κάκε κινθτό ςυνεργείο
ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον ζναν αρχιτεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’
ειδικότθτασ και ζναν τεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ ι αρχιτεχνίτθ θλεκτρολόγο Δ’ ειδικότθτασ. Ο
υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ μπορεί να δθλϊνεται ωσ μζλοσ ενόσ εκ των ςυνεργείων, των οποίων ζχει δικαίωμα
να προΐςταται. Κάκε κινθτό ςυνεργείο μπορεί να πραγματοποιεί τθν ςυντιρθςθ μζχρι διακοςίων ςαράντα
(240) ανελκυςτιρων.
Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ του ανελκυςτιρα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45)
λεπτά τθσ ϊρασ ι όςο περιςςότερο απαιτθκεί κατά τθν κρίςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ. Ο επικεφαλισ
του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ και ο ιδιοκτιτθσ ι ο διαχειριςτισ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τουσ επιβλζπουν
αν εξαντλείται το παραπάνω χρονικό διάςτθμα από το προςωπικό του εν λόγω ςυνεργείου.
Οι ςυντθρθτζσ που ζχουν το δικαίωμα εγκατάςταςθσ ανελκυςτιρων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
κατάταξθσ των θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και κατοχφρωςθσ των επαγγελματικϊν
δικαιωμάτων, εφόςον πραγματοποιοφν και εγκαταςτάςεισ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν το προςωπικό των
κινθτϊν ςυνεργείων ςυντιρθςθσ ςε εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, εφόςον δεν ςυμπλθρϊνεται ο
προβλεπόμενοσ αρικμόσ των 240 ανελκυςτιρων που αυτό μπορεί να ςυντθρεί ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 4 του άρκρου 4 τθσ Κ.Υ.Α. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08. Το προςωπικό αυτό υποχρεωτικά
αποτελείται μεταξφ των άλλων και από ζναν αδειοφχο εγκαταςτάτθ Δϋ ειδικότθτασ. Οι αδειοφχοι
ςυντθρθτζσ Δ’ ειδικότθτασ δεν ζχουν δικαίωμα εγκατάςταςθσ ανελκυςτιρων.
Σε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα δεν πραγματοποιοφνται, από παράλειψθ του ςυντθρθτι οι ελάχιςτεσ
ςυντθριςεισ που προβλζπονται ςτθν ανωτζρω Κ.Υ.Α., ι δεν τθρείται θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια τθσ
ςυντιρθςθσ των ςαράντα πζντε λεπτϊν τθσ ϊρασ, ο ιδιοκτιτθσ ι ο διαχειριςτισ μπορεί να αναφζρεται
ςτθν αρμόδια Ρεριφερειακι Υπθρεςία που ζχει εκδϊςει τθν άδεια του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ και το ζχει
εγγεγραμμζνο ςτο Μθτρϊο που τθρεί.
Σε περίπτωςθ εργαςιακισ ςχζςθσ του ςυντθρθτι με νομικό πρόςωπο, για κάκε υποχρζωςθ του
ςυντθρθτι, ευκφνονται εξ αδιαιρζτου τόςο ο ίδιοσ ο ςυντθρθτισ ωσ φυςικό πρόςωπο, όςο και το νομικό
πρόςωπο για λογαριαςμό του οποίου ενεργεί, εκπρόςωποσ του οποίου οφείλει να επιβλζπει τθν ποιότθτα
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του φυςικοφ προςϊπου ςυντθρθτι προσ τον χριςτθ των υπθρεςιϊν αυτϊν.
Για τθν εξαςφάλιςθ ςωςτισ και υπεφκυνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρα, ο
υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ του ςυνεργείου ι των ςυνεργείων πραγματοποιεί τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ
ςυντιρθςθσ κάκε τρεισ (3) μινεσ και ενθμερϊνει ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ το βιβλιάριο ςυντιρθςθσ. Στο
βιβλιάριο ςυντιρθςθσ το οποίο κεωρείται από τθν Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ
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Αυτοδιοίκθςθσ κατά τθν φάςθ τθσ αρχικισ καταχϊρθςθσ, αναγράφονται οι υποχρεϊςεισ του ςυντθρθτι
και οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ και καταχωροφνται τα πλιρθ ςτοιχεία του ανελκυςτιρα, του ςυντθρθτι
και του εκάςτοτε φορζα ελζγχου. Στο βιβλιάριο καταχωροφνται όλεσ ο ςθμαντικζσ ενζργειεσ επί του
ανελκυςτιρα (ζλεγχοι, ςυντιρθςθ και μεταβολζσ ςτθ ςυντιρθςθ, μετατροπζσ, ατυχιματα, υποδείξεισ του
ςυντθρθτι προσ τον ιδιοκτιτθ ι τον διαχειριςτι ι το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και κάκε άλλθ ςχετικι
λεπτομζρεια για τθν παρακολοφκθςθ του ιςτορικοφ του ανελκυςτιρα) και πρζπει να είναι διακζςιμο ςε
ηιτθςθ των Αρχϊν και των αναγνωριςμζνων φορζων κατά τουσ ζκτακτουσ ι περιοδικοφσ ελζγχουσ. Θ
κεϊρθςθ κατά τθν φάςθ τθσ καταχϊρθςθσ δεν νομιμοποιεί το περιεχόμενο του βιβλιαρίου το οποίο
αποτελεί ευκφνθ του ςυντθρθτι.
Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ παρίςταται και ενθμερϊνει το βιβλιάριο ςυντιρθςθσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ
αποκατάςταςθσ ςοβαρϊν βλαβϊν, αντικατάςταςθσ και αλλαγισ εξαρτθμάτων και ςτοιχείων του
ανελκυςτιρα. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ οφείλει να παρίςταται κατά τον περιοδικό ζλεγχο ενόσ
ανελκυςτιρα και να ςυνδράμει ςτθ διεξαγωγι του.
Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ υποχρεοφται να παρίςταται μετά από ζγγραφθ κλιςθ του κατά τθ διενζργεια
ζκτακτων ελζγχων ςτα πλαίςια καταγγελιϊν ι ατυχθμάτων ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ Κ.Υ.Α.
Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08. Οι υπθρεςίεσ που παρζχει, ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ παραγράφου, δεν
επιφζρουν καμία οικονομικι επιβάρυνςθ ςτον ιδιοκτιτθ ι το διαχειριςτι του κτιρίου όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο ανελκυςτιρασ.
Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ μεριμνά και ενθμερϊνει τον ιδιοκτιτθ ι διαχειριςτι ι τον νόμιμο εκπρόςωπο
τουσ για τισ απαραίτθτεσ επιςκευζσ λιψθ αναγκαίων μζτρων, ςφμφωνα πάντα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
κατά τθν εποχι εγκατάςταςθσ του ανελκυςτιρα. Ειδικότερα, ςτθ περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ ι ο
διαχειριςτισ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τουσ δεν ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ του υπεφκυνου
ςυντθρθτι για επιςκευζσ ι λιψθ αναγκαίων μζτρων ςτον ανελκυςτιρα και προκαλείται κίνδυνοσ για τθν
αςφάλεια των χρθςτϊν, αυτόσ υποχρεοφται να διακόψει τθ λειτουργία του εν λόγω ανελκυςτιρα και
ταυτόχρονα να ενθμερϊςει, αιτιολογϊντασ για τθ διακοπι, τον παραπάνω ιδιοκτιτθ ι τον διαχειριςτι ι
τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ για να
προβεί ςτον ζλεγχο και ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ Κ.Υ.Α.
Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08. Επίςθσ, μπορεί να διακόπτει τθ ςυνεργαςία του με τον ιδιοκτιτθ ι το
διαχειριςτι ι το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ και ο τελευταίοσ να ανακζτει τθ ςυντιρθςθ του ανελκυςτιρα ςε
άλλο υπεφκυνο ςυντθρθτι ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 8
τθσ ανωτζρω Κ.Υ.Α.. Σε περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ ι ο διαχειριςτισ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τουσ δεν
ςυμφωνεί με τθν εκτίμθςθ του ςυντθρθτι, ζχει το δικαίωμα να απευκυνκεί ςε φορζα ελζγχου τθσ
επιλογισ του ι ςε ειδικό πραγματογνϊμονα του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ, ο οποίοσ υποχρεοφται
εντόσ 60 θμερϊν να γνωματεφςει τελεςίδικα για το κζμα που ζχει προκφψει, θ δε Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ
τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ να εφαρμόςει τα αναφερόμενα ςτθ γνωμάτευςθ. Σε περίπτωςθ
οριςτικισ διαφωνίασ μεταξφ ςυντθρθτι και ιδιοκτιτθ ι διαχειριςτι ι του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ, θ
διακοπι τθσ ςυνεργαςίασ κα πρζπει να γίνει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ διαπίςτωςθ αυτι.
Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει εγγράφωσ τον ιδιοκτιτθ ι ο διαχειριςτι ι ο νόμιμο
εκπρόςωπο τουσ, για τθν υποχρζωςι τουσ να ανακζςουν τον ζλεγχο (αρχικό, περιοδικό, τακτικό, μετά από
ατφχθμα, μετά από ςοβαρζσ τροποποιιςεισ ι αντικαταςτάςεισ ςτοιχείων, εξαρτθμάτων, μθχανιςμϊν ι και
χριςθσ του ανελκυςτιρα) ςε αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου ανελκυςτιρων.
Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ υποχρεοφται κατά τθν ανάλθψθ τθσ ςυντιρθςθσ να παραδίδει επικυρωμζνο
αντίγραφο τθσ άδειασ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ που ζχει εκδοκεί επ’ ονόματί του ςτον ιδιοκτιτθ ι ςτο
διαχειριςτι ι ςτο νόμιμο εκπρόςωπό τουσ.
Ο υπεφκυνοσ ςυνεργείου ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρα πρζπει να διατθρεί τα παρακάτω:
(α) Βιβλίο – μθτρϊο των ανελκυςτιρων ςελιδοποιθμζνο και κεωρθμζνο από τθν Υπθρεςία Ανάπτυξθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτθν περιοχι τθσ οποίασ υπάγεται θ ζδρα του ςυντθρθτι, ςτο οποίο
αναγράφονται τα ςτοιχεία κάκε ανελκυςτιρα, ο αρικμόσ των ςτάςεων και το είδοσ του κτιρίου, του
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οποίου αναλαμβάνεται ι διακόπτεται θ ςυντιρθςθ (αρικμόσ φακζλου τθσ Υπθρεςίασ, αρικμόσ αδείασ,
φορζασ ελζγχου, αρικμόσ καταχϊρθςθσ, πλιρθ διεφκυνςθ κτιρίου).
(β) Βιβλίο – θμερολόγιο καταχϊρθςθσ των ςυντθριςεων ςελιδοποιθμζνο και κεωρθμζνο ωσ ανωτζρω ςτο
οποίο καταχωροφνται οι πραγματοποιοφμενεσ κάκε μζρα ςυντθριςεισ.
(γ) Μόνιμθ ζδρα με αυτόματο τθλεφωνθτι για αναγγελία βλαβϊν ολόκλθρο το 24ωρο. Θ μόνιμθ ζδρα
είναι ίδια για όλα τα κινθτά ςυνεργεία.
(δ) Κατάλλθλο χϊρο και εξοπλιςμό από όργανα και εργαλεία που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των
ςυντθριςεων και ελζγχων.
Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ από τθ ςυντιρθςθ του ανελκυςτιρα, υποχρεοφται
να ενθμερϊνει, εγγράφωσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι είκοςι (20) τουλάχιςτον μζρεσ προ τθσ παραιτιςεωσ
τον ιδιοκτιτθ ι τον διαχειριςτι ι αυτόν που τον υποκακιςτά ςτθ διαχείριςθ του κτιρίου και να υποβάλλει
ςτο διάςτθμα αυτό τθν παραίτθςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/86, ςτθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ για
τθν ενθμζρωςθ του Μθτρϊου των ςυνεργείων ςυντιρθςθσ. Ο υπεφκυνοσ ςυντθρθτισ του ανελκυςτιρα
υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ τον ιδιοκτιτθ ι διαχειριςτι ι τον νόμιμο εκπρόςωπό τουσ, τρεισ
(3) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, για τθ διενζργεια του αρχικοφ ι περιοδικοφ ελζγχου ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 10 και τθν παράγραφο 1 του άρκρου 15 τθσ Κ.Υ.Α.
Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08.
Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι αλλαγισ του υπεφκυνου ςυντιρθςθσ, είναι απαραίτθτο, εκτόσ από τισ
ςχετικζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν.1599/86 του υπεφκυνου ςυντιρθςθσ και του ιδιοκτιτθ ι του
διαχειριςτι ι του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ, να υποβλθκεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ από τον νζο ςυντθρθτι, κατάςταςθ ςυντθροφμενων από αυτόν
ανελκυςτιρων κακϊσ και το τακτικό πρόγραμμα ςυντθριςεων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απαίτθςθ τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 5 ςχετικά με το όριο τθσ ςυντιρθςθσ μζχρι διακοςίων ςαράντα (240)
ανελκυςτιρων.
Ο ιδιοκτιτθσ ι ο διαχειριςτισ του κτιρίου ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τουσ δεν μποροφν να ανακζτουν τθν
επιςκευι ι λοιπζσ εργαςίεσ ςτον ανελκυςτιρα ςε άλλα πρόςωπα εκτόσ του υπεφκυνου ςυντθρθτι.
Επιςθμαίνεται ότι, θ φπαρξθ και λειτουργία διάταξθσ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ κακίςταται υποχρεωτικι.
Οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια επιβεβαίωςθσ τθσ καλισ κατάςταςθσ και
λειτουργίασ των ανελκυςτιρων από τουσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ ελζγχου ανελκυςτιρων, όπωσ αυτοί
ορίηονται ςτο άρκρο 9 τθσ Κ.Υ.Α. Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08. Ρεριλαμβάνουν όλεσ τισ δοκιμζσ και τουσ
ελζγχουσ που διενεργοφνται κατά τθν πρϊτθ εγκατάςταςθ του ανελκυςτιρα, όπωσ αυτοί προβλζπονταν
κατά το χρόνο εγκατάςταςθσ τουσ, εκτόσ από τθ χριςθ δοκιμαςτικϊν βαρϊν, και επαναλαμβάνονται κάκε
ζτοσ.Τα παραπάνω χρονικά διαςτιματα μεταξφ 2 διαδοχικϊν ελζγχων ςτον ίδιο ανελκυςτιρα ορίηονται με
ζναρξθ τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του προθγοφμενου πιςτοποιθτικοφ ελζγχου από αναγνωριςμζνο φορζα
ελζγχου. Τα πιςτοποιθτικά περιοδικοφ ελζγχου κα πρζπει να ζχουν μζγιςτθ διάρκεια ιςχφοσ τα ανωτζρω
αναφερόμενα διαςτιματα.
Για πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί βάςει προθγοφμενων κανονιςτικϊν διατάξεων ιςχφουν τα ανωτζρω
διαςτιματα αρχισ γενομζνθσ τθσ ζκδοςθσ του προθγοφμενου πιςτοποιθτικοφ.
Οι ζλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται
από τθν άδεια λειτουργίασ ι το πιςτοποιθτικό αρχικοφ ελζγχου του ανελκυςτιρα και εφαρμόηονται οι
διατάξεισ που ίςχυαν κατά το χρόνο εγκατάςταςισ του, ςυμπλθρωμζνεσ με τισ κατά καιροφσ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που κα εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και κα αφοροφν τθ βελτίωςθ του
επιπζδου αςφάλειασ των υφιςτάμενων ανελκυςτιρων.
Αν υπάρξει διαφωνία μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν ςχετικά με τθν υπαιτιότθτα των τεχνικϊν
αποκλίςεων που ενδζχεται να διαπιςτωκοφν από τον περιοδικό ζλεγχο και τθν αποδοχι ι μθ τθσ ευκφνθσ
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ςυμμόρφωςθσ με τισ υποδείξεισ του φορζα ελζγχου, μζχρι τον καταμεριςμό των ευκυνϊν, δεν κα
επιβάλλονται οι ςχετικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
Αν ο ιδιοκτιτθσ ι ο διαχειριςτισ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τουσ διαφωνιςει με τθν εκτίμθςθ του φορζα
ελζγχου ωσ προσ τθν ζκκεςθ ελζγχου του τελευταίου μπορεί είτε να τον αντικαταςτιςει και να ανακζςει
τθν ςχετικι διαδικαςία ςε άλλον φορζα ελζγχου είτε να προςφφγει ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
(ΤΕΕ), το οποίο ανακζτει τθν επανάλθψθ του ελζγχου ςε ανεξάρτθτο εμπειρογνϊμονα με τθν παρουςία
του εν προκειμζνω φορζα ελζγχου. Το πόριςμα του ελζγχου αυτοφ είναι δεςμευτικό για όλουσ, και βάςει
αυτοφ καταμερίηονται ευκφνεσ.
Οι φορείσ ελζγχου κα μποροφν να εκτελοφν οριςμζνο αρικμό περιοδικϊν ελζγχων λαμβάνοντασ υπόψθ
και το αν γίνονται και αρχικοί ζλεγχοι τθν ίδια θμζρα. Ριο ςυγκεκριμζνα:
α) Ζνασ περιοδικόσ ζλεγχοσ θμερθςίωσ, εάν ο αρικμόσ αρχικϊν ελζγχων των ανελκυςτιρων που
διενεργοφνται από τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτι του φορζα (με το βοθκθτικό προςωπικό του) είναι δφο τθν
ίδια θμζρα.
β) Ζωσ τζςςερισ περιοδικοφσ ελζγχουσ θμερθςίωσ, εάν δεν διενεργοφνται αρχικοί ζλεγχοι τθν ίδια θμζρα
από τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτι του φορζα (με το βοθκθτικό προςωπικό του).
γ) Ζωσ δφο περιοδικοφσ ελζγχουσ, εάν ο αρικμόσ αρχικϊν ελζγχων των ανελκυςτιρων που διενεργοφνται
από το ίδιο αρμόδιο ελεγκτι του φορζα (με το βοθκθτικό προςωπικό του) είναι ζνασ τθν ίδια θμζρα.
Επίςθσ κάκε εβδομάδα, ζνασ αρμόδιοσ ελεγκτισ (με το βοθκθτικό προςωπικό του) μπορεί να
απαςχολείται με ελζγχουσ ανελκυςτιρων μζχρι ζξθ (6) θμζρεσ, οπότε και αντίςτοιχα διαμορφϊνεται ο
ςυνολικόσ αρικμόσ αρχικϊν και περιοδικϊν ελζγχων ανελκυςτιρων, ςφμφωνα με τα εδάφια α, β και γ ωσ
ανωτζρω. Ο μζγιςτοσ θμεριςιοσ αρικμόσ αρχικϊν ελζγχων, που μπορεί να απαςχολείται το ίδιο πρόςωπο
του φορζα ελζγχου, είναι δφο.
Για τουσ ανελκυςτιρεσ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου προβλζπεται θ πλιρθσ ενςωμάτωςθ του προτφπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 εντόσ τθσ προκεςμίασ ζωσ 31-12-2021 και ελζγχονται τα ςθμεία 1-18 του Ραραρτιματοσ
(ΙΙΙ) τθσ υπ’ αρικμόν Οικ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, όπωσ αυτό
ιςχφει.
Εφόςον κατά τθν διάρκεια των προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων, λόγω εξάντλθςθσ του κφκλου ηωισ ι
μετά από βλάβθ, κρίνεται απαραίτθτθ θ αντικατάςταςθ λειτουργικϊν μερϊν του ανελκυςτιρα, τότε ο
εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιείται κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE και να ικανοποιοφνται οι
προχποκζςεισ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 για το τμιμα που αντικακίςταται και ςυνεπϊσ ο περιοδικόσ
ζλεγχοσ κα ςυμπεριλαμβάνει ςυμπλθρωματικά και τθν αντίςτοιχθ δζςμθ δοκιμϊν που προβλζπεται για το
λειτουργικό μζλοσ που αντικακίςταται.
Οι διενεργοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ οφείλουν να διακζτουν αντίςτοιχθ άδεια ι
βεβαίωςθ αναγγελίασ κατά τισ διατάξεισ τουΡ.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’)και να εκτελοφν τισ αντίςτοιχεσ
εργαςίεσ με τρόπο ϊςτε οι θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ να παρζχουν το απαιτοφμενο επίπεδο
αςφάλειασ και ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθσ υ.α. 3046/304/1989
«Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ» (Δϋ 59). Ενδεικτικά:
1. Για όλεσ τισ ειδικότθτεσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων: τθν Οδθγία 2006/95/ΕΚ «Εξοπλιςμόσ χαμθλισ
τάςθσ», το Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ» και τον Κανονιςμό
Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων (Κ.Ε.Θ.Ε.) (μόνο για τισ περιπτϊςεισ που ο Κανονιςμόσ ζχει
εφαρμογι).
2. Για τθν Δϋ Ειδικότθτα 1θ Ομάδα, τθν Οδθγία 1995/16/ΕΚ, ςχετικά με τουσ ανελκυςτιρεσ, όπωσ
μεταφζρκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με τθν κ.υ.α. Φ9.2/32803/1308/1997 «Καταςκευι και λειτουργία
ανελκυςτιρων» (Βϋ 815), τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 και 81.2 και τθν κ.υ.α. Φ.Α/9.2/Οικ.
28425/1245/22.12.2008 «Συμπλιρωςθ διατάξεων ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ,
και αςφάλεια των ανελκυςτιρων» (Βϋ 2604), όπωσ αυτά εκάςτοτε ιςχφουν.
Δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, για τισ οποίεσ ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ απαιτείται μελζτθ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ εκπόνθςθ μελζτθσ από το πρόςωπο που
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ζχει το δικαίωμα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθν επίβλεψθ εφαρμογισ τθσ μελζτθσ από
πρόςωπο που ζχει το δικαίωμα.
Οι αδειοφχοι θλεκτρολόγοι Δ’ ειδικότθτεσ που διενεργοφν τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ,
οφείλουν να διακζτουν τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 24 του ν. 3844/2010 αςφάλιςθ επαγγελματικισ
ευκφνθσ, θ οποία μπορεί να είναι ατομικι ι ομαδικι.
Ιςχφουν και πρζπει να εφαρμόηονται κατά τθν παροφςα παροχι ζργου-υπθρεςίασ, οι υποχρεϊςεισ του
άρκρου 12 του Ρ.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’).
Εάν ο αδειοφχοσ θλεκτρολόγοσ απαςχολείται με ςφμβαςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςε εταιρεία, οι
αναφερόμενεσ ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ του άρκρου 12 του Ρ.Δ. 108/2013 υποχρεϊςεισ ιςχφουν και
για τθν εταιρεία. Θ υποχρζωςθ για αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ, βαρφνει τθν εταιρεία.
Ο θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται κα διαχειρίηεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
περιβαλλοντικζσ διατάξεισ ωσ Α.Θ.Θ.Ε. και κα παραδίδεται ςε αδειοδοτθμζνουσ φορείσ διαχείριςθσ.
ΕΓΟ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχοσ ςυντθρθτισ κα εκτελεί το πρόγραμμα τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του εργοςταςίου καταςκευισ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί ςυντιρθςθσ και
ελζγχου ανελκυςτιρων, παρζχοντασ τθσ υπθρεςίεσ του ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και δισ μθνιαίωσ,
ςτο πλαίςια του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ, χρθςιμοποιϊντασ εξειδικευμζνο προςωπικό του ι
τεχνικοφσ ςυνεργατϊν του.
Στισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται τα αναλϊςιμα υλικά (λάδι, ςτουπί, γράςςο κτλ.) που
κα απαιτθκοφν για τθν υλοποίθςθ του ζργου.
Στισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που κα απαιτθκοφν για τθν επιςκευι
λόγω φυςιολογικισ φκοράσ των ανελκυςτιρων. (Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ βανδαλιςμοφ και
πλθμφρασ).
Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυντθρθτι περιλαμβάνεται θ ετιςια ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ
καταλλθλότθτασ των ανελκυςτιρων με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, εξαιρουμζνων τυχόν
τροποποιιςεων τθσ εντόσ τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, από ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. Επίςθσ να παράςχει
πιςτοποίθςθ και εγγφθςθ των υπό προμικεια ειδϊν.
-

ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ-ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΘΘΤΘ
-Ο Ανάδοχοσ Συντθρθτισ ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα αποκαλείται ‘’Ανάδοχοσ’’, υποχρεοφται με ευκφνθ του
να επιβλζπει και να διακζτει προςωπικό πεπειραμζνο και εφοδιαςμζνο με τθν προβλεπόμενθ από τον
νόμο άδεια θλεκτρολόγου Δ’ ειδικότθτασ, θ οποία εκδίδεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ οικείασ
Ρεριφζρειασ για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων.
-Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για κάκε ανελκυςτιρα να τθρεί βιβλίο ςυντιρθςθσ εγκεκριμζνο από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ όπωσ επιβάλλεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και να καταχωρεί ςε αυτό όλα όςα
προβλζπονται από τθ ςχετικι Νομοκεςία. Σε κάκε περίπτωςθ μθ ενθμζρωςθσ του βιβλίου ςυντιρθςθσ κα
επιβάλλεται για κάκε φορά και για κάκε περίπτωςθ ποινικι ριτρα ανερχόμενθ ςτο ποςόν των 100,00
ΕΥΩ.
-Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ανελκυςτιρων διαχωρίηονται ωσ ακολοφκωσ:
α. Σε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ θ οποία κα πραγματοποιοφνται δφο φορζσ το μινα (ςε κάκε ανελκυςτιρα)
ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 95/16/ΕΚ αλλά και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ(ΕΝ 81.1.ΕΝ 81.2 ) και τθν
ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία. Θ ωσ άνω εργαςία προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα πραγματοποιείται κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (κακθμερινά 08.00π.μ – 15.00μ.μ) και κα ανακοινϊνεται εγκαίρωσ ςτα
αρμόδια όργανα τθσ Υπθρεςίασ.
-Ο Ανάδοχοσκα πρζπει να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι οποιαδιποτε φκορά παρατθριςει κατά τθν
ςυντιρθςθ και είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που προκφπτει από αμζλειά του και
για τθν μθ ζγκαιρθ αναφορά τθσ.
-Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να διακζτει όλα τα υλικά λίπανςθσ και κακαριςμοφ που απαιτοφνται για τθν
πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.
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-Οι περιοδικοί ζλεγχοι για λόγουσ πρόλθψθσ και ςυντιρθςθσ για τουσ ανελκυςτιρεσ κα πρζπει να
περιλαμβάνουν τα ακόλουκα:
Α. Λεπτομερισ επικεϊρθςθ και ζλεγχοσ όλων των τεχνικϊν διατάξεων των ανελκυςτιρων (οπτικόσ και
ακουςτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ και λειτουργίασ των βαροφλκων και ρωςτιρων, όπου είναι δυνατόν,
κλείκρων καλαμίςκου, ςυρματόςχοινων κτλ), ιδιαίτερα δε των διατάξεων αςφαλείασ και εν γζνει κάκε
εξαρτιματοσ ανικοντοσ ςτθν εγκατάςταςθ κακενόσ από τουσ ανελκυςτιρεσ.
Β. Λεπτομερισ γενικι ςυντιρθςθ, κακαριςμόσ χϊρων και μθχανθμάτων, λίπανςθ άμεςθ αποκατάςταςθ
κάκε διαπιςτοφμενθσ βλάβθσ και άρςθ των διαπιςτοφμενων φκορϊν και ελλείψεων, για τθν αςφαλι και
κανονικι λειτουργία των ανελκυςτιρων.
Γ.Κάκε 24 μινεσ κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να φροντίηει για τον ζλεγχο τθσ μθ φπαρξθσ αςτοχιϊν (φυςαλίδεσ,
ρωγμζσ) ςε άξονεσ των μθχανϊν αφοφ αυτόσ εδράηεται ςε 3 κουηινζτα. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να
υποβλθκεί διαδικαςία ελζγχου κακϊσ και μετρθτικά όργανα και εξοπλιςμόσ που κα πρζπει να διακζτει ο
Ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των ςυγκεκριμζνων ελζγχων ςτουσ κινθτιριουσ μθχανιςμοφσ των
ανελκυςτιρων του κτιρίου. Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να διακζτει αποδεδειγμζνα ςτθν κατοχι του
ςχετικι διάταξθ ελζγχου αςτοχίασ άξονα και να μπορεί να αποδείξει ότι ςτισ διαδικαςίεσ τθσ εταιρείασ του
περιλαμβάνονται οι ςχετικοί ζλεγχοι. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να κατακζςει ςτοιχεία που να
αποδεικνφουν τθν διενζργεια παρόμοιων ελζγχων από πιςτοποιθμζνουσ Μθχανικοφσ ςε κτίρια που ιδθ
ςυντθρεί.
Επίςθσ, κατά τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ πραγματοποιοφνται μεταξφ των άλλων και οι παρακάτω
εργαςίεσ:
1. Εξζταςθ των τοιχωμάτων του φρζατοσ, τθσ οροφισ και του πυκμζνα
2. Επικεϊρθςθ του ιςοηυγιςμοφ των ευκυντιριων ράβδων
3. Επικεϊρθςθ του εφκαμπτου καλωδίου και του κουτιοφ ςφνδεςθσ (κλζμενσ)
4. Επικεϊρθςθ και κακαριςμόσ των διακοπτϊν αςφαλείασ και προμανδάλωςθσ μζςα ςτο φρεάτιο
5. Επικεϊρθςθ τθσ ςυςκευισ αρπάγθσ και τθσ λειτουργίασ του διακόπτθ τθσ
6. Εξζταςθ τθσ λειτουργίασ των διακοπτϊν τζρματοσ διαδρομισ, κινθτοφ δαπζδου καλαμίςκου και
ψευτοδαπζδου.
7. Εξζταςθ των ςθμείων πρόςδεςθσ των ςυρματόςχοινων πάνω ςτο καλαμίςκο και ςτο αντίβαρο.
8. Εξζταςθ τθσ κατάςταςθσ των ςυρματόςχοινων, ςε όλο το μικοσ για μθχανικι καταπόνθςθ ι άλλθ
φκορά.
9. Λίπανςθ όλων των κινοφμενων εξαρτθμάτων του ανελκυςτιρα.
10. Εξζταςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του κουδουνιοφ κινδφνου.
11. Εξζταςθ τθσ κατάςταςθσ των φερμουίτ τθσ πζδθσ και των πζδιλων των ευκυντιριων ράβδων.
12. Ρλιρωςθ με λάδι του κιβωτίου ατζρμονοσ.
13. Ωμομζτρθςθ όλων των κυκλωμάτων για εξακρίβωςθ τυχόν διαρροισ.
14. Εξζταςθ των επαφϊν των θλεκτρονόμων ορόφων, και των θλεκτρονόμων ανόδου – κακόδου.
15. Εξζταςθ τθσ ολίςκθςθσ των ςυρματόςχοινων πάνω ςτθν τροχαλία τριβισ και του ρυκμιςτι ταχφτθτασ.
16. Εξζταςθ τθσ λειτουργίασ των θλεκτρονόμων παρουςίασ τάςθσ ζναντι γθσ ςε μεταλλικά μζρθ (ρελζ
διαφυγισ)
17. Εξζταςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ των αςφαλειϊν (για τυχόν βραχυκφκλωςθ με ςφρματα).
18. Εξζταςθ του φωτιςμοφ του καλαμίςκου, του μθχανοςταςίου, του τροχαλιοςταςίου και του φρζατοσ
κακϊσ και των ενδεικτικϊν και των κομβίων κλιςθσ.
19. Επιβεβαίωςθ τθσ ομαλισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του ανελκυςτιρα.
Δ.Ετιςια δοκιμι καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ τθσ αςφαλιςτικισ πζδθσ (αρπάγθσ) των
ανελκυςτιρων.
Θ χρονικι διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του κάκε ανελκυςτιρα είναι
τουλάχιςτον μία (1) ϊρα.
β. Σε εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ οι οποίεσ κα παρζχονται κακθμερινά και ανεξαρτιτωσ αργιϊν, 365
θμζρεσ το χρόνο όλο το 24ωρο. Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ανωμαλίασ ι διακοπισ τθσ λειτουργίασ των
ανελκυςτιρων ο Ανάδοχοσ, αφοφ ειδοποιθκεί από τθν Υπθρεςία, υποχρεοφται να προςζλκει για τθν
αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ αυτϊν εντόσ 2 ωρϊν.
- Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ μιασ βλάβθσ κα πρζπει να είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ και ο Ανάδοχοσ πρζπει να
καταβάλει μεγάλεσ προςπάκειεσ για τθν επαναλειτουργία του ανελκυςτιρα.
- Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ για το προςωπικό του και γενικά για
κάκε τρίτο που κα διζρχεται από τον χϊρο εργαςίασ και παραμζνει υπεφκυνοσ αςτικϊσ και ποινικϊσ για
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κάκε τυχόν ατφχθμα και ηθμιά που κα προκλθκεί ςτο εργαηόμενο προςωπικό ι ςε τρίτουσ. Για το λόγο
αυτό ο υπεφκυνοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αςφαλίςει τουσ ανελκυςτιρεσ ςε
αςφαλιςτικι εταιρεία για ατυχιματα φψουσ τουλάχιςτον 5.000.000€ ανά περιςτατικό, ζτςι ϊςτε θ
Υπθρεςία να καλφπτεται από κάκε κίνδυνο προερχόμενο από αςτικι ευκφνθ προσ τρίτουσ μθ
εξαιρουμζνων και των υπαλλιλων τθσ Υπθρεςίασ.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει τθ τεχνογνωςία και να είναι ικανόσ να πραγματοποιεί ελζγχουσ υπεριχων
των αξόνων των μθχανϊν ανελκυςτιρων με τρία ςθμεία ζδραςθσ του άξονα. Ο ςυγκεκριμζνοσ ζλεγχοσ κα
γίνεται προλθπτικά ςτουσ ανελκυςτιρεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα
ανάλογα με τον τφπο του ανελκυςτιρα και τουλάχιςτον:
-1 ζλεγχοσ κάκε 2 ζτθ για ανελκυςτιρεσ ωφζλιμου φορτίου >600kg
-1 ζλεγχοσ κάκε 5 ζτθ για ανελκυςτιρεσ ωφζλιμου φορτίου 600>…>300kg
-1 ζλεγχοσ κάκε 10 ζτθ για ανελκυςτιρεσ ωφζλιμου φορτίου <300kg
Το κόςτοσ του ςυγκεκριμζνου ελζγχου υπεριχων ςυμπεριλαμβάνεται ςε αυτό τθσ προλθπτικισ και
διορκωτικισ ςυντιρθςθσ.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, για τισ εργαςίεσ επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ, να χρθςιμοποιεί
αυκεντικά ανταλλακτικά του οίκου καταςκευισ των ανελκυςτιρων, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ
ςυνεργαςία με τα υφιςτάμενα και να διατθρείται θ αξιοπιςτία του εξοπλιςμοφ ςε υψθλό επίπεδο.
Επιπλζον κα πρζπει θ πλειοψθφία των ανταλλακτικϊν των ανελκυςτιρων είτε να βρίςκονται ςε ςτοκ, είτε
να προςκομίηονται εντόσ 48ωρϊν ςτο κτίριο προκειμζνου να ελαχιςτοποιείται ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ
των ανελκυςτιρων. Για τθ διαςφάλιςθ του ανωτζρω κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να αποδεικνφει τθν
δυνατότθτα ανταπόκριςθσ εντόσ των παραπάνω χρονικϊν ορίων.
ΕΦΑΜΟΓΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα και επιπλζον των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, υποχρεοφται ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, να εφαρμόηει και να τθρεί επακριβϊσ όλεσ τισ διατάξεισ των Νόμων,
Διαταγμάτων, Υπουργικϊν Αποφάςεων, Κανονιςμϊν κτλ, ωσ και τισ διατάξεισ των αςτυνομικϊν και των
άλλων αρμοδίων αρχϊν, ιδίωσ δε αυτϊν που αναφζρονται ςτθ ςυντιρθςθ και αςφαλι λειτουργία των
ανελκυςτιρων, ζχοντασ αποκλειςτικά κάκε ευκφνθ για ότι ςυμβεί, από τθν τυχόν μθ τιρθςι τουσ.
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ
Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυντθρθτι περιλαμβάνεται θ ετιςια ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ
καταλλθλότθτασ των ανελκυςτιρων με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, εξαιρουμζνων τυχόν
τροποποιιςεων τθσ εντόσ τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Θ υποςτιριξθ του ςυντθρθτι κατά τθ διάρκεια του ελζγχου/επανελζγχου των ανελκυςτιρων, εμπίπτει
ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν και τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ των ανελκυςτιρων, ςφμφωνα
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΗΘΜΙΩΝ
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν που προξενοφνται με οποιοδιποτε
τρόπο από αυτόν ι από ςυνεργείο του (εργοδθγοφσ, τεχνίτεσ, εργάτεσ κτλ) ςτισ εγκαταςτάςεισ των
ανελκυςτιρων, ςτα κτίρια και εν γζνει ςε οποιοδιποτε εξοπλιςμό του κτιρίου.
Τισ εν λόγω ηθμιζσ ι βλάβεσ υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ να αποκακιςτά αμζςωσ, με δικζσ του δαπάνεσ,
αλλιϊσ κα εκτελοφνται από τθν Υπθρεςία θ οποία κα παρακρατά τθν αντίςτοιχθ αξία από το μθνιαίο
τίμθμα.
ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΕΡΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο προςφζρων, πριν από τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του, κα πρζπει προθγουμζνωσ να επιςκεφτεί όλουσ
τουσ ανελκυςτιρεσ, ςε θμζρα και ϊρα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία, προκειμζνου να ενθμερωκεί και
να εκτιμιςει τθν κατάςταςθ των ανελκυςτιρων. Ρροσ απόδειξθ αυτοφ, ο προςφζρων πρζπει να
προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνει ότι επιςκζφτθκε τουσ ανελκυςτιρεσ, ζχει
ενθμερωκεί και εκτιμιςει τθν κατάςταςι τουσ.
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ΙΙΙ. Θ εκτιμϊμενθ αξία για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ αναλφεται ωσ κάτωκι
(ανά κτιριο και νιςο):
ΚΕΚΥΑ:
Ρίνακασ 1 - Κζρκυρα
α/α

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά μινα
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€) για 29 μινεσ
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

1.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ
(600 Kg, αριςτερά)

105,00

3.045,00

2.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ
(1.425 Kg, δεξιά)

105,00

3.045,00

3.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου Φοιτθτικισ
Εςτίασ (αριςτερά)

105,00

3.045,00

4.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου Φοιτθτικισ
Εςτίασ (δεξιά)

105,00

3.045,00

5.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου “Αρεταίοσ”

105,00

3.045,00

6.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου “Ιονίου
Ακαδθμίασ”

105,00

3.045,00

7.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου Κεντρικισ
Βιβλιοκικθσ

105,00

3.045,00

8.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα φορτίων Κεντρικισ
Βιβλιοκικθσ

105,00

3.045,00

9.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου Τμιματοσ
Τουριςμοφ

105,00

3.045,00

Σφνολο:

27.405,00

Ρίνακασ 2 - Κζρκυρα
α/α

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά ζτοσ
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€) για 2 ζτθ
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

1.

Ρεριοδικόσ ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα Κτιρίου ΤΙΣΤΑΒΜ (600 Kg, αριςτερά)

120,00

240,00

2.

Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ Ανελκυςτιρα Κτιρίου ΤΙΣΤΑΒΜ (1.425 Kg, δεξιά)

120,00

240,00

3.

Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Φοιτθτικισ Εςτίασ (αριςτερά)

120,00

240,00

4.

Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Φοιτθτικισ Εςτίασ (δεξιά)

120,00

240,00

5.

Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ Ανελκυςτιρα Κτιρίου
“Αρεταίοσ”

120,00

240,00

6.

Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ Ανελκυςτιρα Κτιρίου
“Ιονίου Ακαδθμίασ”

120,00

240,00

7.

Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ

120,00

240,00

8.

Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ Ανελκυςτιρα Φορτίων
Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ

120,00

240,00

9.

Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Τμιματοσ Τουριςμοφ

120,00

240,00
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Σφνολο:

2.160,00

Ρίνακασ 3 - Κζρκυρα
Συνολικι Εκτιμϊμενθ Αξία ςε ευρϊ (€) για τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ Κζρκυρα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ Σφμβαςθσ (29 μινεσ) - (μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ):

29.565,00

ΛΕΥΚΑΔΑ:
Ρίνακασ 1 - Λευκάδα
α/α

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά μινα
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€) για 29 μινεσ
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

1.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου ΤΡΑΝ
(Αίκουςεσ & Γραφεία)

105,00

3.045,00

2.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου ΤΡΑΝ
(Βιβλιοκικθ)

105,00

3.045,00

Σφνολο:

6.090,00

Ρίνακασ 2 - Λευκάδα
α/α

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά ζτοσ
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€) για 2 ζτθ
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

1.

Ρεριοδικόσ ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα Κτιρίου ΤΡΑΝ
(Αίκουςεσ & Γραφεία)

120,00

240,00

2.

Ρεριοδικόσ ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα Κτιρίου ΤΡΑΝ
(Βιβλιοκικθ)

120,00

240,00

Σφνολο:

480,00

Ρίνακασ 3 - Λευκάδα
Συνολικι Εκτιμϊμενθ Αξία ςε ευρϊ (€) για τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ Λευκάδα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ Σφμβαςθσ (29 μινεσ) - (μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ):

6.570,00

ΗΑΚΥΝΘΟΣ:
Ρίνακασ 1 - Ηάκυνκοσ
α/α

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά μινα
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€) για 29 μινεσ
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

1.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου ΤΡΕ

105,00

3.045,00

2.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου ΤΡΕ

105,00

3.045,00

3.

Συντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κτιρίου ΤΡΕ

105,00

3.045,00
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Σφνολο:

9.135,00

Ρίνακασ 2 - Ηάκυνκοσ
α/α

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά ζτοσ
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Εκτιμϊμενθ Αξία
ςε ευρϊ (€) για 2 ζτθ
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

1.

Ρεριοδικόσ ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΡΕ

120,00

240,00

2.

Ρεριοδικόσ ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΡΕ

120,00

240,00

3.

Ρεριοδικόσ ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΡΕ

120,00

240,00

Σφνολο:

720,00

Ρίνακασ 3 - Ηάκυνκοσ
Συνολικι Εκτιμϊμενθ Αξία ςε ευρϊ (€) για τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ Ηάκυνκο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ Σφμβαςθσ (29 μινεσ) - (μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ):

9.855,00

Συνολικι Εκτιμϊμενθ Αξία για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ «Συντιρθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ
ανελκυςτιρων των κτιρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»: 45.990,00€ (μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Συνολικι Εκτιμϊμενθ Αξία για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ «Συντιρθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ
ανελκυςτιρων των κτιρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»: 57.027,60€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ 24%)
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ μπορεί να επιςκεφκεί τα κτιρια του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
Τεχνικι Υπθρεςία, ζτςι ϊςτε να λάβει υπόψθ του τθν κατάςταςθ αυτϊν κακϊσ και των γενικϊν και
ειδικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ, πριν από τθν διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν βλάβεσ, οι οποίεσ οφείλονται ςε πλθμμελείσ εργαςίεσ επί τθσ
θλεκτρομθχανολογικισ εγκατάςταςθσ των ανελκυςτιρων, κα επιςκευάηονται από τον ανάδοχο χωρίσ
επιπλζον χρζωςθ.
Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ
προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ
αποκατάςταςι τθσ.
Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ θλεκτρολογικισ
νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί ανελκυςτιρων, κακ’ όλο το διάςτθμα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, από ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ, ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ.
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν
τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία, τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων
που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί, κα πρζπει να είναι άριςτο τόςο από απόψεωσ τεχνικισ
καταρτίςεωσ, όςο και από απόψεωσ ςυμπεριφοράσ και κα τθροφνται υποχρεωτικά οι κανόνεσ υγιεινισ και
αςφαλείασ των εργαηομζνων, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ και τουσ νόμουσ του Κράτουσ. Ο
ανάδοχοσ αναλαμβάνει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, εργοδοτικζσ
υποχρεϊςεισ, τισ υποχρεϊςεισ που προζρχονται από τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθν
ευκφνθ εργατικοφ ατυχιματοσ των μελϊν του ςυνεργείου του και τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ που
διζπει τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων.
Θ εκτζλεςθ του ζργου αφορά το διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ζωσ είκοςι εννζα
(29) μινεσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙII – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
ΤΜΘΜΑ 1ο
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, ΓΙΑ ΚΕΚΥΑ
Στοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………………………………................................................................................
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Αρικμό τθλεφϊνου:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα παραςχεκεί θ υπθρεςία, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ.
πρωτ.: ΔΤΥ/2305/φ.4-21/ΝΘΣ/3-6-2021 Διακιρυξθσ, προςφζρω για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ: «Συντιρθςθ και
περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρων των κτθρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου», ςτθ Κζρκυρα, τθν κάτωκι οικονομικι
προςφορά:
Ρίνακασ 1 - Κζρκυρα

α/α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΙΣ-ΤΑΒΜ (600 Kg,
αριςτερά)
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΙΣ-ΤΑΒΜ (1.425 Kg,
δεξιά)
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Φοιτθτικισ Εςτίασ
(αριςτερά)
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Φοιτθτικισ Εςτίασ
(δεξιά)
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
“Αρεταίοσ”
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
“Ιονίου Ακαδθμίασ”
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα φορτίων
Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Τμιματοσ Τουριςμοφ

Εκτιμϊμενθ αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά
μινα
(μθ ςυμπ/νου
ΦΡΑ)

Ροςοςτό
Ζκπτωςθσ
%

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

Σφνολο:
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Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€)/ανά
μινα
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€) για 29
μινεσ
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)
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Ρίνακασ 2 - Κζρκυρα

α/α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ
Ρεριοδικόσ
ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα
Κτιρίου ΤΙΣ-ΤΑΒΜ (600
Kg, αριςτερά)
Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΙΣ-ΤΑΒΜ (1.425 Kg,
δεξιά)
Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Φοιτθτικισ Εςτίασ
(αριςτερά)
Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Φοιτθτικισ Εςτίασ
(δεξιά)
Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
“Αρεταίοσ”
Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
“Ιονίου Ακαδθμίασ”
Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ
Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ
Ανελκυςτιρα Φορτίων
Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ
Ρεριοδικόσ Ζλεγχοσ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
Τμιματοσ Τουριςμοφ

Εκτιμϊμενθ αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά
ζτοσ
(μθ ςυμπ/νου
ΦΡΑ)

Ροςοςτό
Ζκπτωςθσ
%

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€)/ανά
ζτοσ
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€) για 2ζτθ
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Σφνολο:
Ρίνακασ 3 - Κζρκυρα
Συνολικι Ρροςφερόμενθ Τιμιςε ευρϊ (€) για τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ Κζρκυρα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ Σφμβαςθσ (29 μινεσ) - (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ) - (μθ
ςυμπ/νου ΦΡΑ) (άκροιςμα ςυνολικϊν τιμϊν πινάκων 1 & 2):
Θ υποβολι τθσ ανωτζρω προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι γνωρίηω πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ
υπθρεςίασ και αποδζχομαι πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΤΥ/2305/φ.4-21/ΝΘΣ/3-6-2021Διακιρυξθσ.

Ο Ρροςφζρων

(Υπογραφι / Σφραγίδα)
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ΤΜΘΜΑ 2

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ
Στοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα παραςχεκεί θ υπθρεςία, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ.
πρωτ.: ΔΤΥ/2305/φ.4-21/ΝΘΣ/3-6-2021 Διακιρυξθσ, προςφζρω για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ: «Συντιρθςθ και
περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρων των κτθρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου», ςτθ Λευκάδα, τθν κάτωκι οικονομικι
προςφορά:
Ρίνακασ 1 - Λευκάδα

α/α

1.

2.

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΡΑΝ(Αίκουςεσ&
Γραφεία)
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΡΑΝ(Βιβλιοκικθ)

Εκτιμϊμενθ αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά
μινα
(μθ ςυμπ/νου
ΦΡΑ)

Ροςοςτό
Ζκπτωςθσ
%

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€)/ανά
μινα
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€) για 29
μινεσ
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€)/ανά
ζτοσ
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€) για 2ζτθ
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

105,00

105,00

Σφνολο:

Ρίνακασ 2 - Λευκάδα

α/α

1.

2.

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ
Ρεριοδικόσ
ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα
Κτιρίου ΤΡΑΝ
(Αίκουςεσ & Γραφεία)
Ρεριοδικόσ
ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα
Κτιρίου ΤΡΑΝ
(Βιβλιοκικθ)

Εκτιμϊμενθ αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά
ζτοσ
(μθ ςυμπ/νου
ΦΡΑ)

Ροςοςτό
Ζκπτωςθσ
%

120,00

120,00

Σφνολο:
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Ρίνακασ 3 - Λευκάδα
Συνολικι Ρροςφερόμενθ Τιμιςε ευρϊ (€) για τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ Λευκάδα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ Σφμβαςθσ (29 μινεσ) - (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ) - (μθ
ςυμπ/νου ΦΡΑ) - (άκροιςμα ςυνολικϊν τιμϊν πινάκων 1 & 2):
Θ υποβολι τθσ ανωτζρω προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι γνωρίηω πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ
υπθρεςίασ και αποδζχομαι πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΤΥ/2305/φ.4-21/ΝΘΣ/3-6-2021Διακιρυξθσ.

Ο Ρροςφζρων

(Υπογραφι / Σφραγίδα)

Σελίδα 58

21PROC008712469 2021-06-03
ΤΜΘΜΑ 3ο
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, ΓΙΑ ΗΑΚΥΝΘΟ
Στοιχεία του υποψιφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………………………………...
Διεφκυνςθ:……………………………………………………………………………….
Αρικμό τθλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου κα παραςχεκεί θ υπθρεςία, αποδεχόμενοσ πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ.
πρωτ.: ΔΤΥ/2305/φ.4-21/ΝΘΣ/3-6-2021 Διακιρυξθσ, προςφζρω για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ: «Συντιρθςθ και
περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρων των κτθρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου», ςτθ Ηάκυνκο, τθν κάτωκι οικονομικι
προςφορά:
Ρίνακασ 1 - Ηάκυνκοσ

α/α

1.

2.

3.

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΡΕ
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΡΕ
Συντιρθςθ
Ανελκυςτιρα Κτιρίου
ΤΡΕ

Εκτιμϊμενθ αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά
μινα
(μθ ςυμπ/νου
ΦΡΑ)

Ροςοςτό
Ζκπτωςθσ
%

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€)/ανά
μινα
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€) για 29
μινεσ
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€)/ανά
ζτοσ
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

Ρροςφερόμενθ Τιμι
ςε ευρϊ (€) για 2ζτθ
(ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ)
(μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ)

105,00

105,00

105,00

Σφνολο:
Ρίνακασ 2 - Ηάκυνκοσ

α/α

1.

2.

3.

ΕΙΔΟΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣΡΑΑΔΟΤΕΑ/ΚΤΙΙΟ
Ρεριοδικόσ
ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα
Κτιρίου ΤΡΕ
Ρεριοδικόσ
ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα
Κτιρίου ΤΡΕ
Ρεριοδικόσ
ΖλεγχοσΑνελκυςτιρα
Κτιρίου ΤΡΕ

Εκτιμϊμενθ αξία
ςε ευρϊ (€)/ανά
ζτοσ
(μθ ςυμπ/νου
ΦΡΑ)

Ροςοςτό
Ζκπτωςθσ
%

120,00

120,00

Σφνολο:
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Ρίνακασ 3 - Ηάκυνκοσ
Συνολικι Ρροςφερόμενθ Τιμιςε ευρϊ (€) για τθν παροχι τθσ
υπθρεςίασ τθσ Διακιρυξθσ ςτθ Ηάκυνκο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ Σφμβαςθσ (29 μινεσ) - (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ) - (μθ
ςυμπ/νου ΦΡΑ) (άκροιςμα ςυνολικϊν τιμϊν πινάκων 1 & 2):
Θ υποβολι τθσ ανωτζρω προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι γνωρίηω πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ
υπθρεςίασ και αποδζχομαι πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ.: ΔΤΥ/2305/φ.4-21/ΝΘΣ/3-6-2021Διακιρυξθσ.

Ο Ρροςφζρων

(Υπογραφι / Σφραγίδα)
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV –ΤΕΥΔ
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: [Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [99202011]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: [Ιωάννθ Θεοτόκθ 72/Κζρκυρα/49132]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: [Γεϊργιοσ Μαρτηοφκοσ]
- Τθλζφωνο: [2661087641]
- Θλ. ταχυδρομείο: [gmartz@ionio.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [https://ionio.gr]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV):
[«Συντιρθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ ανελκυςτιρων των κτιρίων του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου»
CPV:50750000-7 «Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων»]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [99202011]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : [Υπθρεςίεσ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : [3]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[Φ.4-21/ΝΘΣ]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα,
του
άρκρου
20:ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
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κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ vii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχιςεεγκλθματικι οργάνωςθix·
 δωροδοκίαx,xi·
 απάτθxii·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·


νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·



παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
(«αστοκάθαρση»)xx;
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Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκανxxi:

τα

μζτρα

που *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi 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 ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι

[...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
να *+ Ναι *+ Πχι

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν 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,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
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δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Σελίδα 73

21PROC008712469 2021-06-03
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν
θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα αξία)
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν
και δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,

Απάντθςθ:
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι
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εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσδιευκυντικϊνςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
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επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόστου αρικμοφ
Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxlv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi

Σελίδα 81

21PROC008712469 2021-06-03
Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ 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).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται 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) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
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xv

Ππωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
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xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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