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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ)
Διακήρυξη : 2/2021
Ανοικτή Διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής,
Λουτροθεραπείας σε Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ)
Δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2021 - 2022
Ταξινόμηση κατά CPV: 55100000-1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών
22-03-2021
Δευτέρα
15:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
www.eprocurement.gov.gr
και

Χρόνος Διενέργειας

29-03-2021

Δευτέρα

09:00

ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ
Πέτρου Ράλλη 1 Ρουφ
Στρατόπεδο ‘’ΓΑΖΗ’’ ΤΚ
17778
(για την αποσφράγιση των
προβλεπόμενων εντύπων)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Διακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα
ευρώ και ογδόντα λεπτά (220.394,80€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων
κρατήσεων και ΦΠΑ.
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)
15-02-2021
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 229-231
Τηλ: 210 7466305 210 6596425
ΘΕΜΑ: Ανοικτή Διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής,
Λουτροθεραπείας σε ΚΛΑΠ Δικαιούχων ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2021-2022
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία
Αναθέτουσας
Αρχής:

Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΓΔΟΣΥ

Ταχ. Διεύθυνση

Μεσογείων 227-231, Στρατόπεδο Παπάγου

Πόλη

Χολαργός

Τ.Κ.

15561

Τηλέφωνο:

210 7466305-6425

Φαξ:

210 7466103

Ηλεκ. Ταχυδρομείο

prom@mil.gr

Αρμόδιοι Για
Πληροφορίες:

Πληροφορίες σχετικά με τους Όρους της
Διακήρυξης:
 ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ Τηλ. 2103457306
 ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Προμ. Τηλ. 2107466305

Γενική Διεύθυνση
Στο Διαδίκτυο
(URL)

www.mod.mil.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Κεντρική Κυβερνητική Αρχή

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας
Αρχής

Άμυνα

Είδος Διαδικασίας

Ανοικτή Διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω
ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocuremet.gov.gr)

Αντικειμενο

Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής,
Λουτροθεραπείας σε ΚΛΑΠ Δικαιούχων
ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2021 - 2022

Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός

Διακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσια ενενήντα
τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (220.394,80€),
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων
και ΦΠΑ

-2-

21PROC008157939 2021-02-18
Χρηματοδότηση

Φ.812/446/83959/Σ.25244/14 Δεκ 20/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
(ΑΔΑ: ΨΝΞΚ6-ΛΣΒ)
Φ.831.1/41/1646/Σ.293/08 Ιαν 21/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
(ΑΔΑ: Ψ00Ι6-ΚΙΦ)

Νόμισμα

Ευρώ (€)

Κωδικός CPV

55100000-1

Κωδικός NUTS

EL526-Σιδηρόκαστρο
EL642-Αιδηψός
EL522-Λαγκαδάς
EL412-Ικαρία
EL307-Μέθανα

Κριτήριο Ανάθεσης

Τμήματα

Τόπος Κατάθεσης Προσφορών

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η οποία προσδιορίζεται αποκλειστικά
βάσει της τιμής
Πέντε (5)
www.eprocurement.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ)
και
για τα απαιτούμενα έντυπα,
ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ
Πέτρου Ράλλη 1 Ρουφ
Στρατόπεδο ‘’ΓΑΖΗ’’ ΤΚ 17778

Επίσημη Γλώσσα Εκτελεστικής
Σύμβασης

Ελληνική

Φορέας για τον όποιο προορίζεται η
Σύμβαση

ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ

Έναρξη Ισχύος Σύμβασης

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την
ημερομηνία υπογραφής της

Διάρκεια

Δύο (2) έτη (2021-2022)

Εγγύησεις

 Συμμετοχής: Ποσοστό 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ
 Καλής Εκτέλεσης: Ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ

Ανάδοχος

Ένας (1) έως Πέντε (5)

Φόρος Εισοδήματος:

Παρακράτηση κατά την πληρωμή ως άρθρο 64
του Ν.4172/13
Σιδηροκάστρο, Αιδηψός, Λαγκαδάς, Ικαρία και
Μέθανα

Τόπος Παράδοσης Υπηρεσιων
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Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου

Θα συγκροτηθεί με μέριμνα της ΥΠΕΘΑ

ΠοσοστιαίοΣύνολο Κρατήσεων

4,23068%

Χρόνος Ισχύος Προσφορας

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα
Υποβολής Προσφοράς
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης
Προσφοράς
Ημερομηνία ανάρτησης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία ανάρτησης στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι έξι
(6) μήνες, ήτοι εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της
λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των πρόσφορων
22-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
29-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00
18-02-2021, ημέρα Πέμπτη
18-02-2021, ημέρα Πέμπτη
15-02-2021, ημέρα Δευτέρα

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης
στην Υπηρεσία της ΕΕΕΕ

(Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
21-084816-001)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 1ο:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Άρθρο 2ο:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άρθρο 3ο:

Είδος Διαδικασίας

Άρθρο 4ο:

Χρηματοδότηση της Σύμβασης

Άρθρο 5ο:

Αντικείμενο της Σύμβασης

Άρθρο 6ο:

Υποδιαίρεση της Σύμβασης σε Τμήματα

Άρθρο 7ο:

Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης

Άρθρο 8ο:

Δικαίωμα Προαίρεσης

Άρθρο 9ο:

Διάρκεια της Σύμβασης

Άρθρο 10ο:

Κριτήριο Ανάθεσης

Άρθρο 11ο:

Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού

Άρθρο 12ο

Δημοσιότητα

Άρθρο 13ο:

Αρχές Εφαρμοζόμενες στη Διαδικασία Σύναψης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 14ο:

Έγγραφα της Σύμβασης

Άρθρο 15ο:

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης

Άρθρο 16ο:

Παροχή Διευκρινίσεων

Άρθρο 17ο:

Γλώσσα

Άρθρο 18ο:

Εγγυήσεις

Άρθρο 19ο:

Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Άρθρο 20:

Εγγύηση Συμμετοχής

Άρθρο 21ο:

Λόγοι Αποκλεισμού

Άρθρο 22ο:

Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Άρθρο 23ο:

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
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Άρθρο 24ο:

Στήριξη στις Ικανότητες Τρίτων

Άρθρο 25ο:

Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών

Άρθρο 26ο:

Αποδεικτικά Μέσα

Άρθρο 27ο:

Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών

Άρθρο 28ο:

Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Άρθρο 29ο:

Λόγοι Απόρριψης Προσφορών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 30ο:

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών

Άρθρο 31ο:

Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης –
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Άρθρο 32ο:

Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

Άρθρο 33ο:

Προδικαστικές Προσφυγές

Άρθρο 34ο:

Ματαίωση Διαδικασίας

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 35ο:

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Άρθρο 36ο:

Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Άρθρο 37ο:

Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

Άρθρο 38ο:

Υπεργολαβία

Άρθρο 39ο:

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκειά της

Άρθρο 40ο:

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης

Άρθρο 41ο:

Τρόπος Πληρωμής

Άρθρο 42ο:

Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου

Άρθρο 43ο:

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της
Σύμβασης

Άρθρο 44ο:

Παρακολούθηση της Σύμβασης

Άρθρο 45ο:

Παραλαβή των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Άρθρο 46ο:

Απόρριψη Παραδοτέων Υπηρεσιών – Αντικατάσταση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία
όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και ιδίως:
α.
Τις διατάξεις του ΝΔ.721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 251), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
β.
Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ.
Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ.
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ε.
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)–
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
στ.
Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226)
και ιδίως του άρθρου 26 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης
ζ.
Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1
παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις
εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 107).
η.
Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
θ.
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές ΑπλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(ΦΕΚ Α΄ 74).
ι.
Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες
Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ια.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ιβ.
Το ΠΔ 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων
α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 70/2007
«Τροποποίηση του ΠΔ 73/06 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων
α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και
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Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 85).
ιγ.
Το ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ Α΄ 34)
ιδ.
Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
Α΄ 145).
ιε.
Το Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
ιστ.Την υπ’ αριθμ.247153α/12-08/19 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (ΦΕΚ 3181 Β΄)
ιθ.
Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 απόφαση του ΥΦΕΘΑ
«Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ και σε Προϊσταμένους
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές» (ΦΕΚ Β΄ 2300).
κ.
Την υπό στοιχεία Φ.800/101/133880/02 Αυγ 11 απόφαση του ΥΕΘΑ
«Μεταβίβαση Οικονομικής Αρμοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο
Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού
Σχεδιασμού και Υποστήριξης» (ΦΕΚ Β΄ 1763).
κα.
Την υπό στοιχεία Φ.800/223/132973/Σ.1721/22 Ιουν 16 απόφαση του
ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1918) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
Φ.800/133/134893/Σ.3323/19-11-2007/Κοινής Απόφασης Υφυπουργών Εθνικής
Άμυνας «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε
προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές» (ΦΕΚ Β’ 2300)κατάργηση της Φ.092/4/134146/31-10-2007/απόφ. ΥΕΘΑ «Μεταβίβαση Οικονομικής
Εξουσίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης στο αντικείμενο δαπάνες που
χρηματοδοτούνται μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Εθνικοί
Πόροι, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ) (ΦΕΚ Β’ 2194) – κατάργηση της υπ’ αριθμ. 249225/238-2006 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης» (ΦΕΚ Β΄ 1201)
κβ.
Την υπό στοιχεία 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β΄ 1781)
κγ.
Την υπό στοιχεία 56902/215/19-5-2017 Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β
1924)
κδ.
Την
εγκύκλιο
υπό
στοιχεία
Φ.443.8/8/8108/Σ.1383/02
Ιαν
21/ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ (ΑΔΑ: ΨΔ3Ο6-Ρ2Ε) για την Λουτροθεραπεία-Αεροθεραπεία
Αναπήρων Έτους 2021
κε.
Το
έγγραφο
υπό
στοιχεία
Φ.443/7/76527/Σ.22833/13
Νοε
20/ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ με το οποίο προβλήθηκε η απαίτηση για την παροχή
υπηρεσιών Λουτροθεραπείας ετών 2021-2022, μετά των ειδικών όρων και την
απαιτούμενη σύνθεση του τροφολογίου –συσσιτίου.
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κστ. Το
Υπηρεσιακό
Σημείωμα
υπ’
αριθ.
2227/24
Νοε
20/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΤΥΠ (πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007705889 2020-1124), με το οποίο καταχωρήθηκε η προαναφερόμενη απαίτηση
κζ.
Την απόφαση υπό στοιχεία Φ.812/446/83959/Σ.25244/14 Δεκ 20/14
Δεκ 20/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ (ΑΔΑ: ΨΝΞΚ6-ΛΣΒ) με την οποία εγκρίθηκε η
προανάληψη υποχρέωσης ύψους 52.000€ και 64.000€ του προϋπολογισμού εξόδων
της Κ.Υ. ΥΠΕΘΑ ΕΦ 1.011.101.00.000.00- ΑΛΕ 2420989001 και ΑΛΕ 2410901001
για έκαστο εκ των οικονομικών ετών 2021– 2022 αντιστοίχως, για κάλυψη αναγκών
θέματος.
κη.
Την απόφαση υπό στοιχεία Φ.831.1/41/1646/Σ.293/08 Ιαν
21/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Π/Υ (ΑΔΑ: Ψ00Ι6-ΚΙΦ και ΑΔΑΜ: 21REQ007988770 2021-01-08)
με την οποία εγκρίθηκαν οι αναλήψεις υποχρέωσης ύψους 52.000€ και 64.000€ του
προϋπολογισμού εξόδων της Κ.Υ. ΥΠΕΘΑ ΕΦ 1.011.101.00.000.00- ΑΛΕ
2420989001 και ΑΛΕ 2410901001, Οικ. Έτους 2021 αντίστοιχα για κάλυψη αναγκών
θέματος.
κθ.
Το
έγγραφο
υπό
στοιχεία
Φ.443/1/11059/Σ.1956/02
Φεβ
21/ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ με το οποίο επικαιροποιήθηκε η απαίτηση για την παροχή
υπηρεσιών Λουτροθεραπείας ετών 2021-2022.
λ.
Την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων, αντικειμένου θέματος.
λα.
Το
εγγραφο
υπό
στοιχεία
Φ.800/14348/Σ.2543/09
Φεβ
21/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ (ΑΔΑ: 90ΟΘ6-Φ5Ε) με το οποίο δόθηκε η εντολή
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 1ο
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
1.
Συνοπτικά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής περιλαμβάνονται στον
ακόλουθο πίνακα:

Στοιχεία
Αναθέτουσας
Αρχής:

Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΓΔΟΣΥ

Ταχ. Διεύθυνση

Μεσογείων 227-231, Στρατόπεδο Παπάγου

Πόλη

Χολαργός

Τ.Κ.

15561

Τηλέφωνο:

210 7466305-6271

Φαξ:

210 7466103

Ηλεκ. Ταχυδρομείο

prom@mil.gr

Αρμόδιοι Για
Πληροφορίες:

Πληροφορίες σχετικά με τους Όρους της
Διακήρυξης:
 ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ Τηλ. 210-3457306
 ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Προμ. Τηλ. 2107466305

Γενική Διεύθυνση
Στο Διαδίκτυο
(URL)

www.mod.mil.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Κεντρική Κυβερνητική Αρχή

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας
Αρχής

Άμυνα

2.
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης ανήκει
στις Ένοπλες Δυνάμεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).
3.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα.
Άρθρο 2ο
Στοιχεία Επικοινωνίας

1.
Όλα τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Κωδικό
Διαγωνισμού: 106374.
2.
Για όλα τα στάδια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα
χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4412/2016.
3.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην
παρούσα διακήρυξη.
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Άρθρο 3ο
Είδος Διαδικασίας
1.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27
του Ν.4412/2016.
2.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών θα ανέρχεται σε
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ.4 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, καθώς η υποβολή προσφορών θα
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 4ο
Χρηματοδότηση της Σύμβασης
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την απόφαση υπό στοιχεία
Φ.812/446/83959/Σ.25244/14 Δεκ 20/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ .Π/Υ (ΑΔΑ: ΨΝΞΚ6-ΛΣΒ) με
την οποία εγκρίθηκε η προανάληψη υποχρέωσης ύψους 52.000€ και 64.000€ του
προϋπολογισμού εξόδων της Κ.Υ. ΥΠΕΘΑ ΕΦ 1.011.101.00.000.00- ΑΛΕ
2420989001 και ΑΛΕ 2410901001 για έκαστο εκ των οικονομικών ετών 2021 – 2022
αντιστοίχως, και την απόφαση υπό στοιχεία Φ.831.1/41/1646/Σ.293/08 Ιαν
21/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Π/Υ (ΑΔΑ: Ψ00Ι6-ΚΙΦ και ΑΔΑΜ: 21REQ007988770 2021-01-08)
με την οποία εγκρίθηκαν οι αναλήψεις υποχρέωσης ύψους 52.000€ και 64.000€ του
προϋπολογισμού εξόδων της Κ.Υ ΥΠΕΘΑ, ΕΦ 1.011.101.00.000.00 ΑΛΕ
2420989001 και ΑΛΕ 2410901001, Οικ. Έτους 2021, αντίστοιχα για κάλυψη αναγκών
θέματος
Άρθρο 5ο
Αντικείμενο της Σύμβασης
1.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών διαμονής,
διατροφής και λουτροθεραπείας στα ΚΛΑΠ των περιοχών Αιδηψού, Μεθάνων,
Σιδηροκάστρου, Ικαρίας και Λαγκαδά για τα έτη 2021-2022, για την κάλυψη αναγκών
της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.
2.
Η παροχή των υπηρεσιών διαμονής, διατροφής και λουτροθεραπείας
κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 55100000-1 υπηρεσίες ξενοδοχείων.
3.
Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών διαμονής, διατροφής και
λουτροθεραπείας στα ΚΛΑΠ των περιοχών Αιδηψού, Μεθάνων, Σιδηροκάστρου,
Ικαρίας και Λαγκαδά, που υποχρεoύται να εκτελεί ο ανάδοχος, στο πλαίσιο της προς
υπογραφής σύμβασης περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτημάτος
«Α» της παρούσας διακήρυξης.
4.
Διευκρινίζεται ότι, στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος
«ανάδοχος» αφορά στους οικονομικούς φορείς που θα τους ανατεθεί το αντικείμενο
της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
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Άρθρο 6ο
Υποδιαίρεση της Σύμβασης σε Τμήματα
1.
τμήματα :

Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται στα ακόλουθα

α.
Υπηρεσιες διαμονής, διατροφής και λουτροθεραπείας στο ΚΛΑΠ
της περιοχής Αιδηψού
β.
Υπηρεσιες διαμονής, διατροφής και λουτροθεραπείας στο ΚΛΑΠ
της περιοχής Μεθάνων
γ.
Υπηρεσιες διαμονής, διατροφής και λουτροθεραπείας στο ΚΛΑΠ
της περιοχής Σιδηροκάστρου
δ.
Υπηρεσιες διαμονής, διατροφής και λουτροθεραπείας στο ΚΛΑΠ
της περιοχής Ικαρίας
ε.
Υπηρεσιες διαμονής, διατροφής και λουτροθεραπείας στο ΚΛΑΠ
της περιοχής Λαγκαδά
2.
Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για ένα ή
περισσότερα από ένα τμήματα της παρούσας διακήρυξης, ωστόσο, η πρόσφορά
τους θα πρέπει να αφορά και τις δύο αιτηθείσες υπηρεσίες (διαμονή και
διατροφή).
Άρθρο 7ο
Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα
πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (185.640,00€) άνευ ΦΠΑ,ήτοι εκτιμώμενη
αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα
τεσσάρων ευρώ και ογδόντα έπτών (220.394,80€) και αναλύεται περαιτέρω ως εξής:

Τμήμα
(Περιοχή)

Συνολικό Κόστος
Διαμονής σε €

Συνολικό Κόστος
Διατροφής σε €

Συνολική Εκτιμώμενη
Αξία σε €

ΑΙΔΗΨΟΣ

59.935,20

70.828,80

130.764,00

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

11.910,20

16.020,80

27.931,00

ΜΕΘΑΝΑ

12.294,40

13.491,20

25.785,60

ΙΚΑΡΙΑ

9.220,80

10.540,00

19.760,80

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

7.299,80

8.853,60

16.153,40

ΣΥΝΟΛΟ

100.660,40

119.734,40

220.394,80
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ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΣΕ €
ΑΤΟΜΑ

ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΝΥΚΤ/ΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ
ΔΙΑΝ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΔΗΨΟΣ

120

17

2.040

13,00 €

26.520,00 €

3.447,60 €

29.967,60 €

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

20

17

340

15,50 €

5.270,00 €

685,10 €

5.955,10 €

ΜΕΘΑΝΑ

20

17

340

16,00 €

5.440,00 €

707,20 €

6.147,20 €

ΙΚΑΡΙΑ

10

17

170

24,00 €

4.080,00 €

530,40 €

4.610,40 €

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

10

17

170

19,00 €

3.230,00 €

419,90 €

3.649,90 €

ΣΥΝΟΛΟ

180

17

1.020

44.540,00 €

5.790,20 €

50.330,20 €

ΚΛΑΠ

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΣΕ €
ΑΤΟΜΑ

ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΝΥΚΤ/ΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΔΗΨΟΣ

120

17

2.040

14,00 €

28.560,00 €

6.854,40 €

35.414,40 €

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

20

17

340

19,00 €

6.460,00 €

1.550,40 €

8.010,40 €

ΜΕΘΑΝΑ

20

17

340

16,00 €

5.440,00 €

1.305,60 €

6.745,60 €

ΙΚΑΡΙΑ

10

17

170

25,00 €

4.250,00 €

1.020,00 €

5.270,00 €

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

10

17

170

21,00 €

3.570,00 €

856,80 €

4.426,80 €

ΣΥΝΟΛΟ

180

17

1020

48.280,00 €

11.587,20 €

59.867,20 €

ΚΛΑΠ

Άρθρο 8ο
Δικαίωμα Προαίρεσης
Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η Επιτροπή Διενέργειας του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα έως 15 % με την προϋπόθεση
ότι η αύξηση αυτή είναι εντός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή μικρότερης
ποσότητας έως 50% . Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας (μικρότερης) του
προαναφερόμενου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον
προμηθευτή και έγκαιρη ενημέρωση πριν από την κατακύρωση της συγκεκριμένης
σύμβασης.
Σημείωση:Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που σε κάποιο/α τμήματα δεν
αναδειχθεί υποψήφιος ανάδοχος τότε δύναται η επιτροπή να εισηγηθεί την αύξηση
κατακύρωσης των ατόμων για τα τμήματα στα οποία υφίσταται υποψήφιος
ανάδοχος, βάσει του ανωτέρω ποσοστού, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να
αποφασίσει.
Άρθρο 9ο
Διάρκεια της Σύμβασης
Αναφορικά με τη διάρκεια της σύμβασης, ισχύουν τα εξής:
1.

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφή της.

2.

Η διάρκεια της θα είναι για δύο (2) έτη και θα λήγει 31-12-2022.
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Άρθρο 10ο
Κριτήριο Ανάθεσης
1.
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) ανά περιοχή.
2.
Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη
μίας (1) σύμβασης έως και πέντε (5) με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 6 της
παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 11ο
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού
1.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
2.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών ορίζεται η
22-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
3.
Σημειώνεται ότι, για τον καθορισμό της ανωτέρω ημερομηνίας
παραλαβής προσφορών, ελήφθησε υπόψη η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016, η οποία δεν είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ).
5.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την πέμπτη (5η)
εργάσιμη μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι στις
29-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
(Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Άρθρο 12ο
Δημοσιότητα
1.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α.
Η προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
απεστάλη ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β.
Τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας σύναψης
σύμβασης θα διαβιβασθούν με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 64 και 65 του
Ν.4412/2016.
2.

Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο:

α.
Η προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008157173 2021-02-18).
β.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο

ΚΗΜΔΗΣ.
γ.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:http://www.promitheus.gov.gr
-15-

21PROC008157939 2021-02-18
δ.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010
αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) (ΑΔΑ:
6Ε6Σ6-Θ70).
ε.
Η προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, διεύθυνση (URL):
www.mod.mil.gr στη διαδρομή: Αρχική →ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ → Προκηρύξεις
Διαγωνισμών →Προκηρύξεις
Άρθρο 13ο
Αρχές Εφαρμοζόμενες στη Διαδικασία Σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α.
Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
β.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου συνιστά
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
γ.
Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
δ.
Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

-16-

την

21PROC008157939 2021-02-18
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 14ο
Έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα
ακόλουθα:
α.
Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β.
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι:
(1)

Παράρτημα «Α»: Τεχνικές Προδιαγραφές (Ειδικοί Όροι).

(2)
Παράρτημα «Β»: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
το οποίο έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ υπό μορφή αρχείων XML και PDF.
(3)

Παράρτημα «Γ»: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.

(4)

Παράρτημα «Δ» Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

(5)

Παράρτημα «Ε»: Σχέδιο Σύμβασης.

γ.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
δ.

Η απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού (εντολή διενέργειας).
Άρθρο 15ο
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης

1.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών των άλλων
οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου
πρώτου του ΠΔ 28/2015 (Α΄ 34).
Άρθρο 16ο
Παροχή Διευκρινίσεων
1.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
2.
Η Aναθέτουσα Aρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν
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να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.
Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι
(6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β.

Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

3.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.
4.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση
των προθεσμιών.
Άρθρο 17ο
Γλώσσα
1.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

2.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

3.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
4.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
5.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
6.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 18ο
Εγγυήσεις
1.
Οι απαιτούμενες από το άρθρο 20 και 35 εγγυήσεις συμμετοχής και
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αντίστοιχα, εκδίδονται από τους φορείς που
ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
2.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα
οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 στοιχεία.
3.

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
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εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
4.
Υπόδειγμα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα «Γ» της παρούσας.
Άρθρο 19ο
Δικαιούμενοι Συμμετοχής
1.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α.

Κράτος-μέλος της Ένωσης,

β.

Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ.
Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ.
Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον.
Άρθρο 20ο
Εγγύηση Συμμετοχής
1.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης,
κατατίθεται από
τους
συμμετέχοντες
οικονομικούς
φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται
στο δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της παρούσας
διακήρυξης για την περιοχή που θα υποβάλλουν προσφορά, εκτός ΦΠΑ. Το ύψος
της εγγυητικής επιστολής ορίζεται για κάθε περιοχή ως κάτωθι:
Ύψος Εγγυητικής
Επιστολής
συμμετοχής
Ποσοστού 2% σε €

Ολογράφως

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

234,60

Διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ & εξήντα λεπτά

ΑΙΔΗΨΟΣ

1.101,60

Χίλια εκατόν ένα ευρώ & εξήντα λεπτά

ΙΚΑΡΙΑ

166,60

Εκατόν εξήντα έξι ευρώ & εξήντα λεπτά

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

136,00

Εκατόν τριάντα έξι ευρώ

ΚΛΑΠ
(Περιοχή)
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ΜΕΘΑΝΑ

217,60

Διακόσια δεκαεπτά ευρώ & εξήντα λεπτά

2.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
3.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 28 της
παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
4.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α.
Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης και
β.
Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων
βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών
Και
5.
Για προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου
ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωση αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς
τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά
έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
6.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 21 έως 25 της παρούσας, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 21ο
Λόγοι Αποκλεισμού
1.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
α.
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
(1)
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300
της 11.11.2008 σ.42).
(2)
Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
-20-

21PROC008157939 2021-02-18
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
(3)
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000
(Α΄ 48).
(4)
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
(5)
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166).
(6)
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
Σημείωση 1: Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (6) της παρ. 1 α του παρόντος
άρθρου, η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
β.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
(1)
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.
(2)
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε),
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(3)
διοικητικού συμβουλίου.

τον

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του

(4)
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων,
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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γ.
Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
(1)
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
(2)
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των, προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του
δεσμευτικού διακονισμού.
(3)
Οι υποχρεώσεις που αφορούν στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό
που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαικού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 25 της παρούσας διακήρυξης, με το οποίο ερωτάται
εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
(4)
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται,
όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (1 γ), θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 73 Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ.
Εάν στον προσφέρων οικονομικό φορέα του έχουν επιβληθεί,
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
(1)
Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους ή
(2)
Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Σημείωση 2: Οι ως άνω κυρώσεις (1) και (2) της παρ. 1 δ του παρόντος άρθρου,
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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ε.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
(1)
Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(2)
Εάν, με την επιφύλαξη της παρ.3β του άρθρου 44 του
Ν.3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
(3)
Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την
έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
(4)
Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από
την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
(5)
Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις.
(6)
Εαν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 της παρούσας.
(7)
Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση.
(8)
Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
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Σημείωση 3: Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (8) της παρ. 1 ε του παρόντος
άρθρου η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης,
όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
3.
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
4.
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
5.
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
6.
Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης
διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους
λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 κι ο
οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως
αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 μπορεί να
επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό
διάστημα.
Άρθρο 22ο
Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας
1.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
2.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016.
3.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
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προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
4.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να
καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 23ο
Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την τελευταία
τριετία (3) πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον μία (1) συμβάση με συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας με
δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη.

Άρθρο 24ο
Στήριξη στις Ικανότητες Τρίτων
1.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα σχετικά με την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα κριτήρια (άρθρο 23 της παρούσας), να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.
2.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
3.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Άρθρο 25ο
Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών
1.
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις λόγων αποκλεισμού του άρθρου 21 και
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 22 και 23 της παρούσας
διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
Δικαιολογητικό Συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του
Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α΄ 75).
2.
Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν και υποβάλουν, σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3 β του άρθρου 27 της παρούσας, το σχετικό
ΕΕΕΣ που έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ (ως συνημμένο αρχείο του διαγωνισμού) το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, ως Παράρτημα «Β».
3.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 (5ης Ιανουαρίου 2016) και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παραρτήματος 1 αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και την υποπαράγραφο
1γ(3) του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης.
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4.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ.
5.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
6.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από ισχύον καταστατικό ή πρακτικό
εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
8
Οι οικονομικοί φορείς που στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων (στήριξη στις ικανότητες τρίτων), υποβάλουν και χωριστό ΕΕΕΣ για
κάθε έναν από τους φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους σχετικούς φορείς.
9.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
10.
Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτο, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά και
σχετικό ΕΕΕΣ των υπεργολάβων δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
από αυτούς, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού και για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στο άρθρο 21 της παρούσας.
Άρθρο 26ο
Αποδεικτικά Μέσα
1.
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις σχετικές παραγράφους της
παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης.
2.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσας,
οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του
άρθρου 21 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (άρθρα 22-24).
3.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 21.
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4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο ΕΕΕΣ.
5.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά,
όταν η Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
6.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

α.
Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες από την υποβολή τους.
β.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
γ.
Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση
εγγράφων, αυτά υποβαλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοπυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακριβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
7.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 21 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α.
Για τις υποπαραγράφους 1α και 1β απόσπασμα του σχετικού
μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το οποίο να έχει εκδοθεί
έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις υποπαραγράφους 1α και 1β.
β.
Για τις υποπαραγράφους 1γ και 1ε πιστοποιητικά που εκδίδονται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας το οποίο να είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, αλλιώς, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του οικονομικού φορέα
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
γ.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
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εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ.
Για την επιβεβαίωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1 δ, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού.
8.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 1α, 1β, 1γ, 1δ, και 1ε
του άρθρου 21 της παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
9.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 1α, 1β, 1γ, 1δ και 1ε
του άρθρου 21 της παρούσας.
10.
Για την παράγραφο 5 του άρθρου 21 της παρούσας οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
τους απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η οποία θα
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών..
11.
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 22 της παρούσας
«Καταλληλόλητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας» οι προσφέροντες
οικονομικοί
φορείς
προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του προσαρτήματος Α΄ με το οποίο
να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου
ενώπιον
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, τα ως εν
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λόγω δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
12.
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 23 της παρούσας «Τεχνική
και Επαγγελματική Ικανότητα» οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο με μία
(1) τουλάχιστον συμβάση που έχει εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία (3) πριν την
ημερομηνία υποβολή της προσφοράς που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης. Στον εν λόγο κατάλογο υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία
του ιδιωτικού ή δημοσίου μισθωτή (επωνυμία και τηλέφωνα επικοινωνίας), τα
αντίστοιχα ποσά και οι ημερομηνίες ολοκλήρωσής τους.
13.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε
περίπτωση νομικών προσώπων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
14.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή
διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του N.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
15.
Στα ανωτέρω (παρ. 13) πιστοποιητικά αναφέρονται τα δικαιολογητικά
βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο
κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
16.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους
αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό
πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
17.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών
που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
18.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
19.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσας για την απόδειξη
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η εν λόγω δέσμευση
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μπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου,
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
Άρθρο 27ο
Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών
1.

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:

α.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις – τεχνικές
προδιαγραφές που ορίζονται στο Παραρτήμα «Α» της παρούσας διακήρυξης.
β.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

γ.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών:

α.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την ΥΑ 56902/215/02 Ιουν 2017 (Β΄ 1924).
β.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του
Ν.4412/2016 και της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017).
γ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
δ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις
τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
ε.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα

ακόλουθα:
(1)
Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση
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απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(2)
Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού
φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
στ.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
ζ.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με
τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
η.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική
τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
θ.
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω
(υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
(1)
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
(2)
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη
υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
(3)
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά
από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το Ν.4250/2014. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά
τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
(4)
Ο σφραγισμένος φάκελος της προηγούμενης υποπαραγράφου,
ο οποίος φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ
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ΜΟΡΦΗ», υποβάλλεται στην ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, Πέτρου Ράλλη 1 Ρουφ Στρατόπεδο
‘’ΓΑΖΗ’’ ΤΚ 17778, Εξωτερικά του φακέλου αναγράφεται:
(α)
Η επωνυμία του οικονομικού φορέα και τα στοιχεία
επικοινωνίας (π.χ. τηλ., fax, Email).
(β)
Αριθμός συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) του διαγωνισμού,
για τον οποίο αφορούν τα περιλαμβανόμενα στον φάκελο δικαιολογητικά.
(5)
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
3.
Περιεχόμενα
Προσφορά»:

Φακέλου

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής

α.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

-

Τεχνική

συμμετοχή

των

(1)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016.
(2)
Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο
72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 18 και 20 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
(3)
Έγγραφη δήλωση (έγγραφο) του οικονομικού φορέα στην
οποία να ορίζεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 28 της παρούσας διακήρυξης.
(4)
Τεχνική Προσφορά η οποία για τον παρόντα διαγωνισμό
καλύπτεται με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι ο οικονομικός
φορέας καλύπτει όλες τις απαιτήσεις – προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή στο παράρτημα «Α» καθώς και τα έντυπα και πληροφορίες που
αναγράφονται στη παρ. 18 των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω παραρτήματος.
β.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπου ΕΕΕΣ
που έχει αναρτηθεί, ως συνημμένο αρχείο του διαγωνισμού σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, ως Παράρτημα «Β». Ειδικότερα, ο
οικονομικός φορέας ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
(1)
Πρέπει να «κατεβάσει» το ΕΕΕΣ του παρόντος
διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείου XML από το ΕΣΗΔΗΣ, να το
αποθηκεύσει στον Η/Υ του και εν συνεχεία να μεταβεί στην ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
(2)
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή
ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του
διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(3)
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει
ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό,
υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(4)
Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε
εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου
προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το
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eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει
οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο
διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από
κάθε φυλλομετρητή.
(5) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη
και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(6) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε μορφή
.xml, όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής.
γ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.
δ.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
ε.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν.
4.
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών:
α.
Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικά.
β.

Οι τιμές δίνονται σε ευρώ ανά μονάδα.

γ.
Να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά και ο
προσφέρων υποχρεωτικά να συμπληρώσει και εν συνεχεία να επισυνάψει στον
(υπό)φάκελο «οικονομική προσφορά» το έντυπο του Παραρτήματος «Δ» ψηφιακά
υπογεγραμμένο σε μορφή αρχείου pdf.
δ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη
επιβάρυνση,
σύμφωνα
με την κείμενη
νομοθεσία,
μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το αντικείμενο της σύμβασης και την εκτέλεση των
λοιπών υποχρεώσεων του προμηθευτή στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφά της.
ε.

Για τον παρόντα διαγωνισμό οι κρατήσεις αναλύονται ως

ακολούθως:
α.

Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού :

β.

Χαρτόσημο 2%:

0,08%

γ.

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%:

0,016%

δ.

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων:

0,07%
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ε.

Χαρτόσημο 3%:

0,0021%

στ.

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%:

0,00042%

ζ.

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

η.

Χαρτόσημο 3%:

0,0018%

θ.

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%:

0,00036%

Σύνολο Κρατήσεων

0,06%

4,23068%

στ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
ζ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
η.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές τις οποίες:
(1)

Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ

προς ξένο νόμισμα.
(2)
Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016.
(3)
Η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του
Τμήματος ή της σύμβασης συνολικά.
θ.
Προς αποφυγή λαθών/παραλήψεων κατά τη συμπλήρωση του
Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας και εν γένει
της οικονομικής προσφοράς, επιπρόσθετα επισημαίνονται τα ακόλουθα:
(1)

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τον πίνακα του

διαγωνισμού
(2)
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν
όλα τα απαιτούμενα στον πίνακα στοιχεία, χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του.
ι.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με
το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 28ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη
της λήξης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των πρόσφορων. Οι οικονομικοί
φορείς δηλώνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους στην έντυπη δήλωση της
παρ. 3 α (3) του άρθρου 27 της παρούσας.
2.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 20 της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
4.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται,
εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Άρθρο 29ο
Λόγοι Απόρριψης Προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α.
Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το
περιεχόμενο που ορίζεται στα άρθρα 27 (Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών),
28 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 30 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών), 31
(Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης) της παρούσας.
β.
Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση
της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
γ.
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή
από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
δ.

Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.

ε.
Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων
με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
αυτοτελώς είτε ως μέλη ένωσης.
στ.

Η οποία είναι υπό αίρεση.

ζ.

Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

η.
Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 30ο
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών
1.

Αποσφράγιση προσφορών:

α.
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασία, από το
αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι την
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
β.
Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα
διακήρυξη.
γ.
Κατά την υπόψη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
δ.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω του αρμοδίου πιστοποιημένου στο σύστημα
οργάνου, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα
που θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με
ειδική πρόσκληση.
ε.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
στ.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών
που προσφέρθηκαν.
2.

Αξιολόγηση προσφορών:

α.
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα:
(1)
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στον
έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους
των εγγράφων της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Το εν λόγω
πρακτικό περιλαμβάνει τη σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής και
υπογράφεται από τα μέλη αυτής.
(2)
Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της παρούσας
διαδικασίας σύναψης σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή των
τεχνικών προσφορών ή/και απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτές, κατά περίπτωση. Το εν λόγω πρακτικό περιλαμβάνει τη σχετική
αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής και υπογράφεται από τα μέλη αυτής.
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(3)
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό.
(4)
Τα ανωτέρω πρακτικά (ή το ενιαίο πρακτικό)
κοινοποιούνται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μόνο στην
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
(5)
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
(6)
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, σύμφωνα με τους
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.
(7)
Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων
(αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και
οικονομικών προσφορών) επικυρώνονται με μία (1) απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
(8)
Κατά της απόφασης της ανωτέρω υποπαραγράφου χωρεί
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν.4412/2016.
β.
Σε περίπτωση που υποβληθούν ισότιμες προσφορές
(προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή) η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προμηθευτή
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και παρουσία
αυτών των οικονομικών φορέων.
γ.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με
το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016.
δ.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς
φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 31ο
Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει
σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, που
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινό ανάδοχο», να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν (ο ακριβής χρόνος θα προσδιοριστεί στην πρόσκληση), τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
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δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 26 (Αποδεικτικά Μέσα) της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 21 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 22 έως 24 αυτής.
2.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf. Σε περίπτωση
που τα υπόψη δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα
σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
3.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των
ως άνω δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον προσωρινό ανάδοχο,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 (υποπαράγραφοι 1.2.1.1 έως 1.2.1.3) της
Υ.Α. 56902/215/2 Ιουν 2017 (Β΄ 1924).
4.
Ο σφραγισμένος φάκελος της προηγούμενης παραγράφου, ο οποίος
φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ»,
υποβάλλεται στην ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ,Πέτρου Ράλλη 1 Ρουφ Στρατόπεδο ‘’ΓΑΖΗ’’ ΤΚ
17778 . Εξωτερικά του φακέλου αναγράφεται:
α.
Η επωνυμία του οικονομικού φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας
(π.χ. τηλ., fax, Email).
β.
Αριθμός συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) του διαγωνισμού, για τον οποίο
αφορούν τα περιλαμβανόμενα στον φάκελο δικαιολογητικά.
5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός
της προθεσμίας της παρ.1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
6.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

λαμβάνουν γνώση των

7.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
λόγους:
α.
Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή.
β.
Ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στον προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών.
γ.
Από τα παραπάνω δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νομίμως
και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 21 ή η πλήρωση μίας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
επιλογής των άρθρων 22 έως 24 της παρούσας διακήρυξης.
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δ.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή
ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα
με τα άρθρα 22 έως 24 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
8.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
με τη σύνταξη πρακτικού, με αιτιολογημένη εισήγηση και με αναφορά τυχόν
συμπλήρωσης δικαιολογητικών κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, από την Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή
για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.
9.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες
είχαν δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και
το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 26 (Αποδεικτικά Μέσα) της παρούσας διακήρυξης. Σε
αυτή την περίπτωση δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
10.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή
της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη
ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο
άρθρο 8 της παρούσας.
11.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Άρθρο 32ο
Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
2.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της
σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 33 της παρούσας διακήρυξης.
3.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που
δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α.
Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής
προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προσθεσμία άσκησης
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της
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αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της απραγράφου 4 του άρθρου 372.
β.
Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο, εφόσο ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 και μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπέυθυνη
δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
4.
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο/προμηθευτή να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας που δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ο ακριβής χρόνος θα προσδιοριστεί στην πρόσκληση).
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
5.
Το συμφωνητικό (σχέδιο σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη ως Παραρτήματα «Ε».
6.
Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο συμφωνητικό τα στοιχεία της
προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε στην παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος σ'
αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση
ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Τυχόν υποβολή σχεδίων
συμφωνητικού από τους προσφέροντες μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
7.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως
άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Άρθρο 33ο
Προδικαστικές Προσφυγές
1.
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.
3.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση
τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του ΠΔ 39/2017
(Α΄ 64).
4.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
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α.
Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β.
Δεκαπέντε (15)
ημέρες από
την κοινοποίηση
προσβαλλόμενης
πράξης
στον
ενδιαφερόμενο
οικονομικό
φορέα,
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

της
αν

γ.
Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη,
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού
φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ».
5.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
6.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable
Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2 Ιουν
2017 (Β΄ 1924).
7.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά
οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 19 παρ.1.1 και στο άρθρο
7 της με αριθμ.56902/215 Υπουργικής Απόφασης, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του.
Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα
Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια
πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.
8.
Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής
προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού
προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου
ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2
του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 (Α΄ 64) έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι
εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα,
επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον
αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου
και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται.
9.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του
Ν.4412/2016.
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10.
ΕΣΗΔΗΣ:

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του

α.
Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ.
365 του Ν.4412/2016.
β.
Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365
του Ν.4412/2016.
11.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των
προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των
ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι χρήστες οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
12.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του άρθρου 372 του Ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Η
άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
13.

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά:

α.
Στις προδικαστικές προσφυγές, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα
360 έως 367 (Προδικαστική Προσφυγή κατά Πράξεων που Εκδίδονται πριν από την
Σύναψη της Σύμβασης), 368 έως 371 (Προδικαστική Προσφυγή για την Κήρυξη
Ακυρότητας της Σύμβασης) του Ν.4412/2016, καθώς και στο Π.Δ. 39/2017.
β.
Στη δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της
σύναψης σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 372 και 373 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 34ο
Ματαίωση Διαδικασίας
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της,ματαιώνει
εν όλω ή εν μέρει, τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, για τους λόγους που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
2.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της,
μπορεί να ματαιώσει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, για τους
λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
3.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει,
παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
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οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της
ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016, εφόσον, στην
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων
αυτών.
5.
Οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
λαμβάνονται μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 35ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
1.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί το αντικείμενο του
διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
3.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον τρείς (3) μήνες από το χρόνο ισχύος της σύμβασης.
4.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
5.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 39 της
παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
6.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
7.
Το περιεχόμενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «Γ» της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 36ο
Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 37ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄
του Ν.4412/2016.
2.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
3.

Το προσωπικό του αναδόχου:
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α.

θα τελεί υπό τον έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη του

αναδόχου.
β.
Υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την
υγιεινή και ασφάλειά του και ο προμηθευτής είναι αποκλειστικός και μόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.
γ.
Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό δεν
προέρχεται από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει
οπωσδήποτε άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα.
4.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του
αρμοδίου οργάνου της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και
διοίκησης της σύμβασης σε όλες τις φάσεις της διάρκειας αυτής.
5.
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθεί σε
οποιασδήποτε εργασία σε σχέση με την σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
6.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο
με το συμφέρον της Υπηρεσίας.
7.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος
για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών
που θα παράσχει της υπηρεσίες του, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει
κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο ή τους
υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα
των αδειών τους.
8.
Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 του
Ν.4736/20, αναφορικά με την απαγόρευση διάθεσης πλαστικών προϊόντων μιας
χρήσης, καθώς και προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική
ύλη.
9.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως τα ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου που εκδίδονται κατά περίπτωση, βάσει των οποίων
προβλέπεται να λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης
μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τις εν γένει οδηγίες/κατευθύνσεις
που δίνονται από τις αρμόδιες προς τούτο Αρχές/Φορείς, με σκοπό τη διαφύλαξη της
υγείας πελατών και εργαζομένων.
10.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση
από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου που ασχολείται με την
σύμβαση.
11.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη
που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους
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συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές
τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Άρθρο 38ο
Υπεργολαβία
1.
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις
και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
2.
Μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη
εκτέλεσής της, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή
εγγράφως το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση
διακοπής
της
συνεργασίας
του
προμηθευτή
με
υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα
Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
3.
Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 21 και με τα
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 26 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται
οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του
ως άνω ποσοστού.
4.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει (όταν προκύπτει ότι συντρέχουν
δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού) την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 39ο
Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκειά της
1.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του
φορέα παρακολούθησης της σύμβασης.
2.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής
του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
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Άρθρο 40ο
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α.
Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της
παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
β.
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 α και β του άρθρου 21 της
παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ.
Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 41ο
Τρόπος Πληρωμής
1.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από την αρμόδια
Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ στον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αναδόχου, στο 100 %
του συμβατικού τιμήματος για κάθε μία από τις λουτρικές περιόδους του
Παραρτήματος «Α» και το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύνταξη του
αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής.
2.
Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής
δικαιολογητικά:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εκάστης λουτρικής περιόδου
σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 και τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2 ε
του άρθρου 45 της παρούσας διακήρυξης.
β.

Τιμολόγιο του αναδόχου.

γ
Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής
Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ.
λουτρική περίοδο.

Κατάσταση των διαμενόντων στις εγκαταστάσεις του για κάθε

ε.
Κατάσταση από την ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ των δικαιούχων που
έχουν την δυνατότητα διαμονής, διατροφής και λουτροθεραπείας στα ΚΛΑΠ ανά
λουτρική περίοδο.
2.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
3.
Η εξόφληση στο 100 % θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών εις
βάρος του προμηθευτή.
4.
Oι πληρωμές υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή
της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές» και σε
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περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πέραν των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία
καθίσταται υπερήμερη.
5.
Δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών πληρωμής κ.λ.π.).
6.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α.

Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού :

β.

Χαρτόσημο 2%:

0,08%

γ.

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%:

0,016%

δ.

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων:

0,07%

ε.

Χαρτόσημο 3%:

0,0021%

στ.

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%:

0,00042%

ζ.

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

η.

Χαρτόσημο 3%:

0,0018%

θ.

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%:

0,00036%

Σύνολο Κρατήσεων

4%

0,06%

4,23068%

7.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του προβλεπόμενου από
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.), ήτοι ποσοστού 8 % για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Άρθρο 42ο
Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου
1.
Ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων
ανωτέρας βίας ή λόγω υπαιτιότητας/ευθύνης του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες
με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί
αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
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3.
Στον πάροχο υπηρεσιών που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,
επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74
του Ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
5.
Ο πάροχος υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται,
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
6.
Oι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών καταστάσεων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της
σύμβασης αποτελούν ενδεικτικά (μη αποκλειομένων καταστάσεων που δεν
αναφέρονται επ’ ακριβώς) οι κατωτέρω περιπτώσεις:
α.

Επαναλαμβανόμενης μη παροχή των συμβατικών υπηρεσιών.

β.
Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για
συμμόρφωση του παρόχου προς τις υφιστάμενες παρατηρήσεις της, η οποία
καταδεικνύει τελικά μη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών.
γ.
Μη συμμόρφωσης του πάροχου στην έγγραφη υπόδειξη, η
οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του
έργου.
δ.
Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που
θέτουν όμως σε άμεσο κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και για
τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
7.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο
πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος
της Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της
σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για
μελλοντικές ενέργειες.
8.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
9.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, όπως
έχει καθορισθεί στο Παραρτήμα «Α» της παρούσας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5%
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα.
β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα.
γ.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
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αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
δ.
Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά
τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα
η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει άλλως.
10.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την
αμοιβή του αναδόχου.
11.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 43ο
Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 42 (Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου) και
46 (Απόρριψη Παραδοτέων Υπηρεσιών – Αντικατάσταση) της παρούσας, να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας
Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα.
2.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 44ο
Παρακολούθηση της Σύμβασης
1.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής,
θα διενεργηθεί από αρμόδια Υπηρεσία που θα οριστεί με την απόφαση κατακύρωσης
από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
2.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της
υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
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3.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης
του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
4.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται
από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης, η απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και
ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της
σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που
μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της
σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο
ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
Άρθρο 45ο
Παραλαβή των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
1.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου
221 του Ν.4412/2016.
2.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στις
ακόλουθες ενέργειες:
α.

Εξετάζει την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

β.
Καταγράφει την ύπαρξη τυχόν παρεκκλίσεων των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του αναδόχου.
γ.
Παραλαμβάνει το αντικείμενο της σύμβασης όσον αφορά στο
σκέλος της παροχής υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν
καταγραφές στο προβλεπόμενο από την παρ. 4 του άρθρου 44 της παρούσας,
ημερολόγιο, που τηρείται από τον ανάδοχο και συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης.
δ.
Μετά την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων η επιτροπή
παραλαβής προβαίνει στην έκδοση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων παραλαβής.
Επισημαίνεται ότι το πρωτόκολλο παραλαβής αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής
των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ.2α του
άρθρου 41 της παρούσας.
3.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η
καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
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των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση
έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Άρθρο 46ο
Απόρριψη Παραδοτέων Υπηρεσιών - Αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των
παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, που να
είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή.
2.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Σμχος (Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος
Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (Ο) Χρήστος Γιαννίδης
Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΝΟΣ
(1) ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΕΠΑΘΑ
1.
Ο εκμισθωτής οφείλει να μισθώσει αριθμό επιπλωμένων δίκλινων ή
μονόκλινων δωματίων ύπνου αποκλειστικής χρήσης δικαιούχων Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, με WC εντός των δωματίων και να παρέχει πλήρη διατροφή στους
λουόμενους αναπήρους, καθώς και ενός ιαματικού λουτρού ημερησίως. Σε κάθε
λουτρική σειρά θα προβλέπονται δεκαεπτά (17) διανυκτερεύσεις με μία ημέρα κενό
μεταξύ αυτών. Οι δικαιούχοι λουτροθεραπείας εγκρίνονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.
2.
Ενδεικτικός αριθμός λουομένων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου για
τη συνολική διάρκεια των λουρτικών περιόδων, από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο,
υπολογίζεται κατά ΚΛΑΠ ως εξής:
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ :

20 άτομα

ΑΙΔΗΨΟΥ

:

120 άτομα

ΙΚΑΡΙΑΣ

:

10 άτομα

ΛΑΓΚΑΔΑ

:

10 άτομα

ΜΕΘΑΝΑ

:

20 άτομα

ο δε ακριβής αριθμός θα προσδιορίζεται 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία
έναρξης κάθε λουτρικής περιόδου. Οι περιοχές λειτουργίας των ΚΛΑΠ είναι
ενδεικτικές και υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας σε άλλη περιοχή σε περίπτωση μη
λειτουργίας σε κάποια από τις αναφερθέντες. Η κατανομή των δικαιούχων
διαφοροποιείται, με βάση το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, τη
λειτουργία ή μη ενός ή περισσοτέρων Κ.Λ.Α.Π. καθώς και σύμφωνα με τις εκάστοτε
δυνατότητες και διαθεσιμότητες των υπολοίπων Κ.Λ.Α.Π.
3.
Ο εκμισθωτής, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, θα πρέπει να
προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, ανάλογα με το ύψος της τελικής
δαπάνης.
4.
Το Ξενοδοχείο πρέπει απαραίτητα να παρέχει - διαθέτει ευκολίες
μετακίνησης εντός του χώρου του, δεδομένου της ειδικής κατηγορίας των δικαιούχων
λουτροθεραπείας (ηλικία, άτομα με αναπηρία κλπ) και φωτισμό καθ΄ όλο το 24ωρο.
Παράλληλα να έχει εξασφαλίσει την παροχή ιατρικής συνδρομής (ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη) σε περίπτωση που καταστεί ανάγκη.
5.
Τα δωμάτια να είναι δίκλινα ή μονόκλινα, με αριθμό καθισμάτων ίσο με
τα κρεβάτια και ίσος αριθμός κομοδίνων, ντουλάπα, κρεμάστρες, πορτατίφ, νιπτήρα
με τρεχούμενο νερό και ντουζιέρα. Να διαθέτουν ανεμιστήρα οροφής ή κλιματιστικό ή
άλλο αντίστοιχο μέσο.
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6.
Να διαθέτει πέραν των προαναφερθέντων δωματίων, χώρο για ιατρείο
και εξεταστήριο, καθώς και δωμάτιο για τη διαμονή αντιπροσώπων – επισκεπτών της
ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ για έλεγχο εφαρμογής των όρων της σύμβασης όποτε απαιτηθεί
χωρίς επιπλέον χρέωση.
7.
Το Ξενοδοχείο να παρέχει ιαματικά λουτρά στους αναπήρους, η δε
μετακίνηση από και προς τα λουτρά, για τη λήψη ιαματικού λουτρού, θα γίνεται με
μέριμνα του ανάδοχου αναλόγως της εγγύτητας και της προσβασιμότητας σε αυτά.
8.
Το Ξενοδοχείο, να παρέχει καθημερινή καθαριότητα δωματίων και
κοινόχρηστων χώρων και να αλλάζει τα κλινοσκεπάσματα τρεις (3) φορές την
εβδομάδα κατ’ ελάχιστο και πλέον αυτών όταν χρειαστεί λόγω απρόβλεπτων
καταστάσεων.
9.
Το Ξενοδοχείο να παρέχει ασφάλεια στους διαμένοντες, καθ’ όλο το
24ωρο, υλοποιούμενη δια της παρουσίας ενός υπαλλήλου στην υποδοχή
(Reception).
10.
Το Ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει τηλέφωνο ή καρτοτηλέφωνο για την
εξυπηρέτηση των αναπήρων, καθώς και τηλεομοιοτυπικό (FAX).
11.
Το
πυρασφαλείας.

Ξενοδοχειακό

Συγκρότημα

να

διαθέτει

πλήρες

σύστημα

12.
Η παρασκευή και παράθεση διατροφής των αναπήρων θα ενεργείται με
μέριμνα του οικείου ξενοδοχείου και σύμφωνα με το συνημμένο τροφολόγιο –
συσσίτιο, όπως Προσθήκη «1». Ο εκμισθωτής θα υποβάλλει 2-3 εργάσιμες ημέρες,
πριν από κάθε λουτρική περίοδο, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) προς
ΔΕΠΑΘΑ/Τμ.ΔΜ (210-34.79.972) πρόγραμμα συσσιτίου. Η διατροφή θα
παρατίθεται εντός ή πλησίον του Ξενοδοχείου.
13.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη, για τις συνηθισμένες
από τη χρήση, φθορές και για τις ζημιές που θα προκύψουν από ανώτερη βία ή από
κακή κατάσταση των κτιρίων, λουτρικών εγκαταστάσεων και των διαφόρων σκευών.
Πριν από την εγκατάσταση των αναπήρων κάθε περιόδου θα γίνεται έλεγχος από τον
εκπρόσωπο της επιχείρησης και της υπηρεσίας, ως προς την πληρότητα και την
κατάσταση των δωματίων και των υλικών που βρίσκονται εντός.
14.
Ο εκμισθωτής απαραιτήτως πρέπει να εξασφαλίσει την παρουσία
λουτρονόμων για τη λουτροθεραπεία.
15.
Κατά την Λουτρική Περίοδο, δεν θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης
στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.
16.

Ακριβής διάρκεια λουτρικών σειρών όπως παρακάτω:
α.

1η Λουτρική Περίοδος, από 25 Ιουνίου μέχρι 12 Ιουλίου.

β.

2η Λουτρική Περίοδος, από 13 Ιουλίου μέχρι 30 Ιουλίου.

γ.

3η Λουτρική Περίοδος, από 31 Ιουλίου μέχρι 17 Αυγούστου.

δ.

4η

Λουτρική

Περίοδος,

από

ε.

5η

Λουτρική

Περίοδος,

από

18

Αυγούστου

μέχρι

04

Σεπτεμβρίου

μέχρι

22

Σεπτεμβρίου.
05

Σεπτεμβρίου.
17.
Η τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει σύνολο κόστους προ ΦΠΑ
επιμεριζόμενο σε κόστος διατροφής και διαμονής ανά άτομο και διανυκτέρευση.
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Σημειώνεται ότι το κόστος παροχής ιαματικού λουτρού επιβαρύνει τον Ανάδοχο και
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος διαμονής.
18.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να παρέχουν
πληροφορίες και έντυπο υλικό (φωτογραφίες – prospectus κλπ) για την τεχνική
υποδομή του ξενοδοχείου τους, καθώς και περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών
οι οποίες πληρούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντχος (Ο) Γεώργιος Τσικρικάς ΠΝ
Τμχης ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ.

Τχης (Ο) Χρήστος Γιαννίδης
Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Σύνθεση Τροφολογίου – Συσσιτίου του ΚΛΑΠ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟΥ-ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ “Κ.Λ.Α.Π.”
1.

Τακτική τροφή

Άρτος λευκός γραμ. (400) τετρακόσια την ημέρα.
2.

Πρόγευμα

Αποτελείται από:
220 γραμ. γάλακτος νωπού ή 1/4 κιτίου γάλακτος εβαπορέ, 20 γραμ. ζάχαρης,
20 γραμ. μαρμελάδα και ένα πακετάκι βουτύρου (συσκευασία τυποποιημένη). Για
τους μη δυναμένους να λάβουν ρόφημα γάλακτος θα χορηγείται τσάι.
3.

Γεύμα - Δείπνο

Αποτελούνται, εβδομαδιαίως, από τα
συμπληρωμάτων των επιδορπίων τους, όπως:

κύρια

α.

2 συσσίτια κρέατος νωπού

β.

2 συσσίτια πουλερικών (κοτόπουλο)

γ.

2 συσσίτια ιχθύων ή βακαλάο

δ.

2 συσσίτια ζυμαρικών

ε.

2 συσσίτια όρυζας

στ.

2 συσσίτια γεώμηλων

ζ.

2 συσσίτια λαχανικών ή χόρτων

συσσίτια

μετά

των

Δύναται αντί 2 συσσιτίων κρέατος και 2 ιχθύων να ορισθούν εβδομαδιαίως 3 κρέατος
και 1 ιχθύων.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
Η σύνθεση έκαστου συσσιτίου μετά των συμπληρωμάτων και των επιδορπίων
αποτελείται από τα παρακάτω:
1.

Το συσσίτιο κρέατος από:
α.

250 γραμ. κρέας νωπό.

β.

300 γραμ. γεώμηλα ή 400 γραμ. χόρτα ή
250 γραμ. κρεμμύδια ή 320 γραμ. μελιτζάνες ή
250 γραμ. μπάμιες ή φασολάκια νωπά ή
90 γραμ. ζυμαρικά ή όρυζα.

γ.
2.

Μία (1) μερίδα επιδόρπιο και μία (1) συμπλήρωμα.

Το συσσίτιο πουλερικών (κοτόπουλα) από:
α.

250 γραμ. πουλερικών (νωπών ή κατεψυγμένων).

β.

300 γραμ. γεώμηλα ή
250 γραμ. κρεμμύδια ή
250 γραμ. μπάμιες ή φασολάκια νωπά ή
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90 γραμ. ζυμαρικά ή όρυζα.
γ.
Μία (1) μερίδα επιδόρπιο και μία (1) συμπλήρωμα. Όταν τα
πουλερικά (κοτόπουλα) παρασκευάζονται μαζί με γεώμηλα ή ζυμαρικά ή όρυζα
χορηγείται μια σαλάτα.
3.

Το συσσίτιο ιχθύων από:
α.

220 γραμ. ιχθύων (νωπών ή κατεψυγμένων) ή βακαλάου με

β.

Μία (1) μερίδα επιδόρπιο και μία (1) μερίδα συμπλήρωμα.

γαρνιτούρα.
Ομοίως όταν οι ιχθείς παρασκευάζονται βραστοί, χορηγείται αντί λαχανικών
ποσότητα όρυζας ή ζυμαρικών 30 γραμ. κατά συσσιτούντα.
4.

5.

Το συσσίτιο ζυμαρικών από:
α.

110 γραμ. ζυμαρικά.

β.

Μία (1) μερίδα επιδόρπιο.

γ.

Μία (1) μερίδα συμπλήρωμα.

Το συσσίτιο όρυζας από:
α.

100 γραμ. όρυζας και σε απόλυτη ανάγκη αντί όρυζας 120 γραμ.

β.

Μία (1) μερίδα επιδόρπιο.

γ.

Μία (1)μερίδα συμπλήρωμα.

όσπρια

6.

7.

Το συσσίτιο γεωμήλων, από:
α.

300 γραμ. γεώμηλα (βραστά, ψητά), πουρές.

β.

Μία (1) μερίδα επιδόρπιο.

γ.

Μία (1) μερίδα συμπλήρωμα.

Το συσσίτιο λαχανικών ή χόρτων από:

α.
500 γραμ. χόρτα ή 400 γραμ. γεώμηλα ή 350 γραμ. μπάμιες ή
350 γραμ. φασολάκια νωπά ή 350 γραμ. μελιτζάνες ή 450 γραμ. κολοκυθάκια και
πατάτες (150 γραμ. κολοκυθάκια, 300 γραμ. πατάτες) ή 450 γραμ. νωπές και
πιπεριές (350 γραμ. τομάτες, 100 γραμ. πιπεριές) και 40 γραμ. όρυζα, όταν
παρασκευάζονται γεμιστά.

8.

β.

Μία (1) μερίδα συμπλήρωμα

γ.

Μία (1) μερίδα επιδόρπιο

Το επιδόρπιο από:

α.
200 γραμ. μήλα ή αχλάδια ή ροδάκινα ή κεράσια ή βερίκοκα ή
600 γραμ. καρπούζι ή 500 γραμ. πεπόνι ή 500 γραμ. σταφύλια ή μία (1) κονσέρβα
κομπόστα (1/3 του κιτίου, έως 500 γραμ.) ή ένα ρυζόγαλο ή μία (1) κρέμα.
9.

Τα Συμπληρώματα αποτελούνται από:

Ενός (1) αυγού ή ενός (1) κιτίου γιαουρτιού βάρους 220- 240 γραμ., 60 γραμ.
σαρδέλες ή ελιές, 65 γραμ. τυριού φέτα ή χαλβά εμπορίου, ή 50 γραμ. τυριού κασέρι,
ή μία σαλάτα από 300 γραμ. κολοκυθάκια, ή 250 γραμ. τομάτα νωπή, ή μέρος
αντιστοίχου αξίας αγγούρια και 20 γραμ. λάδι για κάθε σαλάτα νωπή ή μαγειρευμένη.
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10.
Ουδεμία αλλαγή ή παρέκκλιση δεν επιτρέπεται από τον εκμισθωτή, σε
ότι αφορά τη σύνθεση τροφολογίου – συσσιτίου, χωρίς την έγκριση της ΔΕΠΑΘΑ.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντχος (Ο) Γεώργιος Τσικρικάς ΠΝ
Τμχης ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ.

Τχης (Ο) Χρήστος Γιαννίδης
Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
1.
Το σχετικό πρότυπου ΕΕΕΣ έχει αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, της διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
διακήρυξης.
2.
Για την συμπλήρωση και υποβολή του ΕΕΕΣ, ο οικονομικός
φορέας ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
α.
Πρέπει να «κατεβάσει» το ΕΕΕΣ του παρόντος
διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείου XML από το ΕΣΗΔΗΣ, να το
αποθηκεύσει στον Η/Υ του και εν συνεχεία να μεταβεί στην ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
β.
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή
ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του
διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
γ.
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει
ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό,
υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
δ.
Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε
εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου
προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το
eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει
οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο
διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από
κάθε φυλλομετρητή.
ε.
Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη
και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
στ. Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή
.xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντχος (Ο) Γεώργιος Τσικρικάς ΠΝ
Τμχης ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ.

Τχης (Ο) Χρήστος Γιαννίδης
Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης:
(Πλήρης
επωνυμία
του
φορέα
έκδοσης
της
εγγύησης1)
…………………………………………………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης2: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής3) ...................................................... /
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής4) ..............................................................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθ.5: ………………….. ποσού ………………………….…….
ευρώ6.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………….…………...7
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου] (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
................................., ΑΦΜ: ......................... και Διεύθυνση: ...................………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου] (πλήρη επωνυμία) .……........................,
ΑΦΜ: .......................... και Διεύθυνση: ......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας] των φυσικών/νομικών προσώπων:
α) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και Διεύθυνση: ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και Διεύθυνση: ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ........................ και Διεύθυνση:..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη/την συμμετοχή/καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ.8 ..... διακήρυξης/σύμβασης «(τίτλος
διακήρυξης / σύμβασης9)……………………………………..», με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών……………….........................
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την10 ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης)
1

Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
Αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
3
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
4
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
5
Αναγράφεται ο αριθμός της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
6
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
7
Όπως ανωτέρω υποσημείωση.
8
Αναγράφεται ο αριθμός της πρόσκλησης ή σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
9
Αναγράφεται ο τίτλος της πρόσκλησης ή σύμβασης.
10
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
2
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ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ακριβές Αντίγραφο

Αντχος (Ο) Γεώργιος Τσικρικάς ΠΝ
Τμχης ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ.

Τχης (Ο) Χρήστος Γιαννίδης
Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

11

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υπογράφων ενεργούν ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα με
τα ακόλουθα στοιχεία:
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: ………………………………………
ΑΦΜ: …………………………………………………………………….
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………
Στοιχεία Επικοινωνίας: …………………………………………………
IBAN Λογαριασμού: ……………………………………………………
ΔΗΛΩΝΩ:
1. Ότι ο οικονομικός φορέας μας, προκειμένου να διαμορφώσει την οικονομική
προσφορά της, μελέτησε με προσοχή και έλαβε υπόψη:
α.
Την υπ’ αρίθ. ……/….. διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης για την
Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας σε Κέντρα
Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2021 –
2022 και όλα τα Παραρτήματα αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
διακήρυξης.
β.

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.

2. Ότι η εταιρεία μας έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και των τεχνικών
προδιαγραφών και τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
3. Ότι ο οικονομικός φορέας μας, υποβάλει προσφορά για το/τα τμήμα/τμήματα
της διακήρυξης, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΚΛΑΠ
(Επιλέγεται
κατά
περίπτωση)

ΤΙΜΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

ΦΠΑ 13%

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΙΔΗΨΟΣ
ΙΚΑΡΙΑ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΜΕΘΑΝΑ
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ΚΛΑΠ
(Επιλέγεται
κατά
περίπτωση)

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΙΔΗΨΟΣ
ΙΚΑΡΙΑ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΜΕΘΑΝΑ

4. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται:
α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 4,23068%.

β.
Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το
αντικείμενο της σύμβασης και των λοιπών υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στην διακήρυξη.
5. Οι τιμές προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο καθ΄όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης, και δεν
αναπροσαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου της.
6. Οι προσφερόμενες τιμές δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι
προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για
την παράταση αυτή να υποβάλλουν νέες τιμές ή να τις τροποποιήσουν.
Ο/ΟI
ΔΗΛΩΝ/ΟΥΝΤΕΣ
Υπογραφή και Σφραγίδα

Ακριβές Αντίγραφο

Αντχος (Ο) Γεώργιος Τσικρικάς ΠΝ
Τμχης ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ.

Τχης (Ο) Χρήστος Γιαννίδης
Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E»: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο….…./……
Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας σε Κέντρα
Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών
2021 - 2022
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: …………………………
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ….. /……..
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο :

Γενικοί Όροι

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Άρθρο 2ο :

Διάρκεια Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 3ο :
Άρθρο 4ο :
Άρθρο 5ο :

Περιγραφή -Τιμή Αντικειμένου - Κρατήσεις
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 6ο :

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 7ο :
Άρθρο 8ο :
Άρθρο 9ο :

Παρακολούθηση της Σύμβασης
Παραλαβή των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Απόρριψη Παραδοτέων Υπηρεσιών - Αντικατάσταση

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 10ο :
Άρθρο 11ο :
Άρθρο 12ο :
Άρθρο 13ο :
Άρθρο 14ο :
Άρθρο 15ο :
Άρθρο 16ο :
Άρθρο 17ο :
Άρθρο 18ο :
Γενικά

Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου
Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης
Υπεργολαβία
Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης
Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκειά της
Εχεμύθεια
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύμβασης
Συναντήσεις-Αναφορές-Επικοινωνία
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
…………………………………...
ΤΗΛ. : ………………………….
Fax: …………………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./…….
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………… € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας σε Κέντρα
Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών
2021 - 2022
1.
Στ… …………… σήμερα …………………… στα Γραφεία τ...
……………. οι υπογεγραμμένοι: ……………………………………… …………….. της
…………., ως εκπρόσωπος τ… ……….., σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
Φ.……/……./………../…………/………..
(ΑΔΑΜ…….…….
και
AΔΑ:
……….……………..) κατακυρωτική απόφαση της υπ΄ αριθ. …./….. διακήρυξης με
αριθμό συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών
διαμονής, διατροφής, λουτροθεραπείας σε Κέντρα Λουτροθεραπείας Αναπήρων
Πολέμου (ΚΛΑΠ) δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2021 - 2022
και η εταιρεία «……………………………............» με ΑΦΜ: …………, ΔΟΥ: ………….
που εκπροσωπείται από τ… ………………………………………… ……… με Α.Δ.Τ:
……………, Οδός: ………………, αριθ.: .., ………… Τηλ.: ……………… και FAX.:
……………, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με
την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής «Ανάδοχο»
την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, λουτροθεραπείας σε ΚΛΑΠ
Δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2021 – 2022 που αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 5
και στο Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης.
2.
Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά
τα διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Ο ανάδοχος δε δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των
δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα
και όσον αφορά στην περίπτωση προμήθειας/αναβάθμισης των αδειών και των
παρασχεθέντων υπηρεσιών συντήρησης αυτών κατά τη διαδικασία παραλαβής
αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα κατ’ αναλογία καθοριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία και τους όρους της παρούσας.
3.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά
δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
4.

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται:
α.

Οι διατάξεις του Ν.4412/2016,

β.
Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού και της παρούσας
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων τους και
γ.

Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

5.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της
ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των σχετικών με την παρούσα σύμβαση
υπηρεσιών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Άρθρο 2ο
Διάρκεια Σύμβασης
Αναφορικά με τη διάρκεια της σύμβασης, ισχύουν τα εξής:
1.

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφή της.

2.

Η διάρκεια της θα είναι για δύο (2) έτη και θα λήγει 31-12-2022.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 3ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
1.
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην Παροχή
Υπηρεσιών Διαμονής, Διατροφής, Λουτροθεραπείας σε Κέντρα Λουτροθεραπείας
Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) Δικαιούχων ΔΕΠΑΘΑ Ετών 2021 – 2022 σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Α» το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, με το ακόλουθο τίμημα:

ΚΛΑΠ

Συνολικό Κόστος
Διαμονής για
2021-2022 σε €

(Επιλέγεται κατά
περίπτωση)

Συνολικό Κόστος
Διατροφή 20212022 σε €

Συνολική Αξία 20212022 σε €

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΙΔΗΨΟΣ
ΙΚΑΡΙΑ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΜΕΘΑΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΚΛΑΠ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΝΥΚΤ/ΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΝΥΚΤ/ΣΕΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

20

17

340

ΑΙΔΗΨΟΣ

120

17

2.040

ΙΚΑΡΙΑ

10

17

170

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

10

17

170

ΜΕΘΑΝΑ

20

17

340

(Επιλέγεται
κατά
περίπτωση)

ΤΙΜΗ
ΔΙΑΝ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΛΑΠ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΝΥΚΤ/ΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΝΥΚΤ/ΣΕΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

20

17

340

ΑΙΔΗΨΟΣ

120

17

2.040

ΙΚΑΡΙΑ

10

17

170

(Επιλέγεται
κατά
περίπτωση)

ΤΙΜΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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ΛΑΓΚΑΔΑΣ

10

17

170

ΜΕΘΑΝΑ

20

17

340

2.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:

α.

Οι βαρύνουσες τον ανάδοχο κρατήσεις ποσοστού ως κατωτέρω:

α.

Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού :

β.

Χαρτόσημο 2%:

0,08%

γ.

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%:

0,016%

δ.

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων:

0,07%

ε.

Χαρτόσημο 3%:

0,0021%

στ.

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%:

0,00042%

ζ.

Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

η.

Χαρτόσημο 3%:

0,0018%

θ.

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%:

0,00036%

Σύνολο Κρατήσεων

4%

0,06%

4,23068%

β.
Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
την παροχή των οικείων υπηρεσιών διαμονής, διατροφής και λουτροθεραπείας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση.
3.
Οι παραπάνω τιμές είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχος και δεν
αναπροσαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.
4.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του προβλεπόμενου από
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.), ήτοι ποσοστού 8 % για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Άρθρο 4ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από την αρμόδια
Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ στον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αναδόχου, στο 100 %
του συμβατικού τιμήματος για κάθε μία από τις λουτρικές περιόδους του
Παραρτήματος «Α» και το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες μετά τη σύνταξη του
αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής
2.
Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής
δικαιολογητικά:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εκάστης λουτρικής περιόδου
σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 και τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2ε του
άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης.
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β.

Τιμολόγιο του αναδόχου.

γ
Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής
Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ.
λουτρική περίοδο.

Κατάσταση των διαμενόντων στις εγκαταστάσεις του για κάθε

ε.
Κατάσταση από την ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ των δικαιούχων που
έχουν την δυνατότητα διαμονής, διατροφής και λουτροθεραπείας στα ΚΛΑΠ ανά
λουτρική περίοδο.
2.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
3.
Η εξόφληση στο 100 % θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών εις
βάρος του προμηθευτή.
4.
Η πληρωμές υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή
της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές» και σε
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πέραν των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία
καθίσταται υπερήμερη.
5.
Δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών πληρωμής κ.λ.π.).
6.
παρούσας.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις του άρθρου 3, παρ.2α της

7.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του προβλεπόμενου από
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.), ήτοι ποσοστού 8 % για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Άρθρο 5ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος
κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………/…………….. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης τ…. ……………………….. ποσού ………………………………………
(…………..,….€), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, χρονικής ισχύος έως ……………….., ήτοι
χρονικής ισχύος τουλάχιστον τριών (3) επιπλέον μηνών από τη λήξη της σύμβασης.
2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
3.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
4.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 14 της
παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
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5.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
MΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 6ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες διαμονής, διατροφής,
λουτροθεραπείας στα ΚΛΑΠ του άρθρου 3, καθώς και να εκτελέσει τις λοιπές
υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που έχουν τεθεί ως το
Παράρτημα «Α» στην παρούσα σύμβαση.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 7ο
Παρακολούθηση της Σύμβασης
1.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής,
θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει οριστεί με την απόφαση
κατακύρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.
2.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της
υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
3.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης
του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
4.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται
από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης, η απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και
ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της
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σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που
μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της
σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο
ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
Άρθρο 8ο
Παραλαβή των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
1.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου
221 του Ν.4412/2016.
2.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στις
ακόλουθες ενέργειες:
α.

Εξετάζει την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

β.
Καταγράφει την ύπαρξη τυχόν παρεκκλίσεων των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του αναδόχου.
γ.
Παραλαμβάνει το αντικείμενο της σύμβασης όσον αφορά στο
σκέλος της παροχής υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν
καταγραφές στο προβλεπόμενο από την παρ. 4 του άρθρου 7 της παρούσας,
ημερολόγιο, που τηρείται από τον ανάδοχο και συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης.
δ.
Μετά την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων η επιτροπή
παραλαβής προβαίνει στην έκδοση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων παραλαβής.
Επισημαίνεται ότι το πρωτόκολλο παραλαβής αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής
των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 α του
άρθρου 4 της παρούσας.
3.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η
καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση
έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
.
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Άρθρο 9ο
Απόρριψη Παραδοτέων Υπηρεσιών - Αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των
παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, που να
είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή.
2.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
MΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 10ο
Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου
1.
Ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων
ανωτέρας βίας ή λόγω υπαιτιότητας/ευθύνης του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες
με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί
αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
3.
Στον πάροχο υπηρεσιών που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,
επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74
του Ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
5.
Ο πάροχος υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται,
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
6.
Oι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών καταστάσεων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της
σύμβασης αποτελούν ενδεικτικά (μη αποκλειομένων καταστάσεων που δεν
αναφέρονται επ’ ακριβώς) οι κατωτέρω περιπτώσεις:
α.

Επαναλαμβανόμενης μη παροχή των συμβατικών υπηρεσιών.
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β.
Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για
συμμόρφωση του παρόχου προς τις υφιστάμενες παρατηρήσεις της, η οποία
καταδεικνύει τελικά μη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών.
γ.
Μη συμμόρφωσης του πάροχου στην έγγραφη υπόδειξη, η
οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του
έργου.
δ.
Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που
θέτουν όμως σε άμεσο κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και για
τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
7.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο
πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος
της Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της
σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για
μελλοντικές ενέργειες.
8.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
9.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, όπως
έχει καθορισθεί στο Παραρτήμα «Α» της παρούσας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5%
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα.
β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα.
γ.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
δ.
Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά
τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα
η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει άλλως.
10.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την
αμοιβή του αναδόχου.
11.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 11ο
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Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄
του Ν.4412/2016.
2.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
3.

Το προσωπικό του αναδόχου:
α.

θα τελεί υπό τον έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη του

αναδόχου.
β.
Υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την
υγιεινή και ασφάλειά του και ο προμηθευτής είναι αποκλειστικός και μόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.
γ.
Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό δεν
προέρχεται από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει
οπωσδήποτε άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα.
4.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του
αρμοδίου οργάνου της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και
διοίκησης της σύμβασης σε όλες τις φάσεις της διάρκειας αυτής.
5.
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθεί σε
οποιασδήποτε εργασία σε σχέση με την σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
6.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο
με το συμφέρον της Υπηρεσίας.
7.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος
για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών
που θα παράσχει της υπηρεσίες του, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει
κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο ή τους
υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα
των αδειών τους.
8.
Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 του
Ν.4736/20, αναφορικά με την απαγόρευση διάθεσης πλαστικών προϊόντων μιας
χρήσης, καθώς και προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική
ύλη.
9.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως τα ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου που εκδίδονται κατά περίπτωση, βάσει των οποίων
προβλέπεται να λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης
μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς
και τις εν γένει
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οδηγίες/κατευθύνσεις που δίνονται από τις αρμόδιες προς τούτο Αρχές/Φορείς, με
σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας πελατών και εργαζομένων.
10.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση
από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου που ασχολείται με την
σύμβαση.
11.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη
που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές
τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Άρθρο 12ο
Υπεργολαβία
1.
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις
και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
2.
Μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της
εκτέλεσής της, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή
εγγράφως το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση
διακοπής
της
συνεργασίας
του
προμηθευτή
με
υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα
Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 13ο
Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης
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1.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 10 (Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου) και 9
(Απόρριψη Παραδοτέων Υπηρεσιών – Αντικατάσταση) της παρούσας, να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής ή του
φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
2.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 14ο
Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκεια
1.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της
αρμόδιας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας Υπηρεσίας.
2.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής
του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Άρθρο 15ο
Εχεμύθεια
1.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή
λύση αυτής ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να
μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του.
2.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση των
απαιτήσεων εχεμύθειας της ανωτέρω παραγράφου από το προσωπικό του, τους
τυχόν υπεργολάβους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί. Επίσης
υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή μη
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή
του.
Άρθρο 16ο
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α.
Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της
παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
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β.
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 α και β του άρθρου 21 της
διακήρυξης του διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ.
Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 17ο
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α.

Ολοκληρώθηκε η παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας

β.

Ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα της παροχής τους.

γ
Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση
διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού,
κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η
καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στα έγγραφα
της σύμβασης (διακήρυξη).
δ.
Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που
παραδόθηκαν.
ε.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
στ.
Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 18ο
Συναντήσεις – Αναφορές - Επικοινωνία
1.
Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, μπορούν να οργανώνουν
συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε
θέματος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης.
2.
Ο ανάδοχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σημείο συνδέσμου
(PointofContact – PoC) τ…. ………………………….., ως υπεύθυνο διαχείρισης και
ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης.
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.
Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

«Α»

και

«Β»

αποτελούν

3.
Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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Ο

Ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»: Τεχνικές Προδιαγραφές
«B»: Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή

Ακριβές Αντίγραφο

Αντχος (Ο) Γεώργιος Τσικρικάς ΠΝ
Τμχης ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ.

Τχης (Ο) Χρήστος Γιαννίδης
Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
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