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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
& ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ
Πεζκαδφγινπ 1 Μπηηιήλε
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Μπηηιήλε 28/06/2019
Αξ. Πξση.: 1604

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΝΠΓΓ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ
Γηαθεξύζζεη
πλνπηηθό δηαγσληζκό, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ
γηα ηελ εξγαζίαο ερεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ ΝΠΓΓ
Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ & Σνπξηζκνύ Γήκνπ Λέζβνπ 2019.
Πξνυπνινγηζκνχ: πελήληα ρηιηάδσλ (50.000,00€) επξψ κε ην Φ.Π.Α 17%.
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:
1. ην Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ
116 θαη 117 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ
3. ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
4. ην Ν.4555/18«Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο
Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο
ησλ Ο.Σ.Α » [ Πξφγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η]
5. ην Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
6. ηελ αξηζκ. 158/2016 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε
«Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο » (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16
(Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
7. ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο
Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16
8. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 154 έσο θαη 159 ηνπ Ν. 4600/2019
9. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019
10.ην αξ. πξση. 658/26-03-2019 Πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ :
19REQ004687070

11. ηελ αξηζκ. 115/2019 AAY κε ΑΓΑ ΦΠΥ2ΟΚΦ4-09Σ
12. ηελ αξ. 27 /2019 κειέηε
13. Σελ αξ. 63/2019 απφθαζε Γ.. γηα ηελ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη
θαηάξηηζεο φξσλ δηαθήξπμεο
14. ηελ αλάγθε γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Δξγαζίαο ερεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ ηνπ ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ 2019»
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ηελ 08-07-2019
εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00κ.κ. ζηα γξαθεία ηνπ ΛΞΓΓ κέζα ζην Γεκνηηθφ Πηάδην
Κπηηιήλεο), επί ηεο νδνχ Ξεζκαηδφγινπ 1- Κπηηιήλε, Ρ.Θ. 81132.
Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ή λα απνζηείινπλ ηηο
έγγξαθεο πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην ηκήκα Ξξσηνθφιινπ Γήκνπ
ΙΔΠΒΝ, ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ 08-07-2019
εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00κ.κ.
Ξξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε, θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη
επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί.
Ξξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζην
ΛΞΓΓ επηζηξέθνληαη θαη απηέο ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο
θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο.
1.

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

2.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β

3.

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ

4.

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ

5.

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ

6.

ΚΔΙΔΡΖ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ

7.

ΔΛΡΞΝ ΡΔΓ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε

Θαλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο
εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ θαη πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ
ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία καο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε
ή κε ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ

δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο,
ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πνςεθίνπο.
Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Ξξνζθνξψλ απφ
ηνπο πνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ :
2.1. ζε έληππε κνξθή, θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, ζηελ έδξα ηνπ ΛΞΓΓ
Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Ρνπξηζκνχ, νδφο Ξεζκαδφγινπ 1 Κπηηιήλε.
2.2. ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
(www.mytilene.gr, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε, επηινγή πξνθεξχμεηο), θαζψο θαη ζην Θεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π.).
2.3 δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε ηπρφλ εξσηήκαηα πνπ ηεζνχλ, ζα αλαξηψληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.mytilene.gr, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε, επηινγή πξνθεξχμεηο). Νη σο
άλσ απαληήζεηο ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπο
(επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), κέζσ
ηειενκνηνηππίαο (fax), ή κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail).

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΚΤΡΗΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Αλαζέηνπζα αξρή
Πξντζηακέλε Αξρή
Οδφο
Σαρ. Κσδ.
Σει. & fax
E-mail
Κσδηθφο NUTS
Ηζηνζειίδα

Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ &
Σνπξηζκνχ
Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ &
Σνπξηζκνχ
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Πεζκαδφγινπ 1 Μπηηιήλε
81132, Μπηηιήλε
22510 24244
aodm@mytilene.gr
EL 411
www.mytilene.gr

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Σίηινο εξγαζίαο
Δίδνο δηαγσληζκνχ
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο
CPV
Ζκεξνκελία παξαιαβήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
Σφπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ
Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε (€) κε Φ.Π.Α.
Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο
Κσδηθφο εγγξαθήο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
Σφπνο εθηέιεζεο

Δξγαζία ερεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 2019 ηνπ
ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ
πλνπηηθφο
πλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο
71356300-1
8 Ηνπιίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00
Πεζκαδφγινπ 1 / Σ.Κ. 81132 / Μπηηιήλε
50.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α 17%
Πξνυπνινγηζκφο ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ
Σνπξηζκνχ
Κ.Α 15.6117.0005
ε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ

Υξφλνο εθηέιεζεο
Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ
CPV
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ
Γηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο

Σκεκαηηθά απφ ηελ επφκελε εκέξα ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο έσο θαη 31-12-2019
Έμη (6) κήλεο
71356300-1
Αηθαηεξηλάθε σηεξία
Αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ηνπ
δεκνπξαηνχκελνπ είδνπο, εκεδαπνί ή αιινδαπνί
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ΓΔΛIΘΝI ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ- ΞΟΝΠΥΟΗΛΝΠ
ΑΛΑΓΝΣΝΠ
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ
ΘΟΗΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΠΛΑΤΖ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ -ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ
ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΔΓΓΖΠΔΗΠ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ –ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ
ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΑΟΘΟΝ 1o: ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ
ΑΟΘΟΝ 2o: ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ .
ΑΟΘΟΝ 3o: ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

ΑΟΘΟΝ

1o: ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ-ΠΟΟΣΖΣΑ-ΣΗΜΖ

ΑΡΘΡΟ 2o: ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
ΑΡΘΡΟ 3o: ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΑΡΘΡΟ 4o: ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
ΑΡΘΡΟ 5o: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΑΡΘΡΟ 6o: ΔΚΥΧΡΖΔΗ - ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ
ΑΡΘΡΟ 7o: ΔΚΠΣΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ - ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ
ΑΡΘΡΟ 8o: ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΑΡΘΡΟ 9o: ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ
ΑΡΘΡΟ 10ν : ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ ΜΔΛΔΣΖ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΤΓ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α
ΓΔΛIΘΝI ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΑΟΘΟΝ 1ν : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :
(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν
ηεο παξνχζεο.
(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη
επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο
(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο
(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο
παξνχζεο.
Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ
λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ
θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα
ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 2ν : ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ επί απνδείμεη, έγγξαθε
πξνζθνξά κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην πξσηφθνιιν

ηνπ ΛΞΓΓ Ξνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ &

Ρνπξηζκνχ Γήκνπ Ιέζβνπ , ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή ηελ
08-07-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00κ.κ. ή λα ηελ θαηαζέζνπλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
ηελ 08-07-2019 εκέξα Γεπηέξα

θαη ώξα 11:00κ.κ. ζηα γξαθεία ηνπ ΛΞΓΓ (κέζα ζην

Γεκνηηθφ Πηάδην Κπηηιήλεο), επί ηεο νδνχ Ξεζκαηδφγινπ 1- Κπηηιήλε, Ρ.Θ. 81132.
Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε
ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην ΛΞΓΓ έγθαηξα. Νη πξνζθνξέο απηέο ζα
επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
ΑΟΘΟΝ

3ν

:

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ

ΘΑΗ

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ

ΦΑΘΔΙΝ

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ-ΓΙΥΠΠΑ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ.
Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ην αξ.92
ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ λα ζπλνδεύεηαη από αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
πξόθεηηαη λα παξαζηαζεί εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ, ε αλσηέξσ αίηεζε ζα
πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηα ζηνηρεία απηνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε,
ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο νθείιεη θαηά ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ
ζα παξεπξεζεί λα θαηαζέζεη ηδηνρείξσο ζηελ επηηξνπή παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.
Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ
δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα
ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ πεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ
δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Δθφζνλ έλαο
νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ
ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Ρν
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ξ.Γ. 28/2015.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά
έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014
(Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία

βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ1.
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη
ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή
έθδνζε2. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο
ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/19843 (Α' 188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα 4, θαη
ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ
Ξ.ΔΜ.,
είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ.
θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ
πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ
αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην
λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ
ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostille” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 0510-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ
Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ
πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.» 5.

1

2

παξ 8 άξζξνπ 92 Λ.4412/16 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ 8β άξζξνπ 43 Λ.4605/19

παξ 3 άξζξνπ 53 Λ.4412/16
παξ 10 άξζξνπ 80 θαη παξ 4 άξζξνπ 92 Λ.4412/16
4
Δίηε απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηνπ πξνζθέξνληνο ,είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο
«APOSTILE»ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.
1497/1984
5
Ξαξ 8α άξζξνπ 43 Λ.4605/19
3

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή6.
Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 22 θαη 36 ηνπ Λ. 4412/2016, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο
ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ
ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά «ή ε αίηεζε
ζπκκεηνρήο» ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο
δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη
ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα,
απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε
θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε
αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή «κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο».
Νη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο),
ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α.

Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ

β.

Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.

γ.

Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο.

δ.

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ).

ε.

Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.

Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα εμήο :
α. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ»,
ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο (αξ.93 ηνπ Λ.4412/16).
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παξ 10 άξζξνπ 80 θαη παξ 4 άξζξνπ 92 Λ.4412/16

β. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο
πεξηέρεη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 7 ηνπ παξόληνο
παξαξηήκαηνο (αξ.94 ηνπ Λ.4412/16) .
γ. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν
νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 8 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο (αξ.95 ηνπ Λ.4412/16) .
Νη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
ΑΟΘΟΝ 4ν

:

ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ

Από ην δηαγσληζκό απνθιείνληαη:
1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/2016.
Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην
2008/841/ΓΔ

ηνπ

Ππκβνπιίνπ

ηεο

24εο

Νθησβξίνπ

2008,

γηα

ηελ

θαηαπνιέκεζε

ηνπ

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο -πιαίζην
2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε
κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4
απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
φπσο απηέο Νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο

αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ
Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην
λ. 4198/2013 (Α' 215 ).»
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά :
αα)Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη
Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ββ)Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο
θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ
εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο νπνηνζδήπνηε
νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:
α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηό έρεη δηαπηζησζεί από
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) Κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ
είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο
γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ
εκεξνκελία

ιήμεο

ηεο

πξνζεζκίαο

ππνβνιήο

πξνζθνξάο

ή

αίηεζεο

ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ
Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3)
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά

φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ
αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο
ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ.7
3. Δπίζεο απνθιείνληαη:
α) πνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο
ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο
Α' ηνπ Λ. 4412/16,
β) πνςήθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,
γ) πνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,
δ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ
εθηέιεζε

νπζηώδνπο

απαίηεζεο

ζην

πιαίζην

πξνεγνύκελεο

δεκόζηαο

ζύκβαζεο,

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε
σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο,
ε) πνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ
Λ.4412/16,
ζη) πνςήθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα
παξάζρνπλ εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
δ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ
ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο.

7

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 Λ.4488/17 ,ε αλσηέξσ ξύζκηζε θαηαιακβάλεη
δηαδηθαζίεο πνπ εθθηλνύλ από 13-11-2017 θαη δελ αθνξά δηαδηθαζίεο πνπ ήδε έρνπλ
εθθηλήζεη

Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ
παξαγξάθσλ.
ΑΟΘΟΝ 5ν :ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ
ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην
Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ)8 9

Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο

10

ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Λ.4412/16

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο Ξαξάξηεκα ΠΡ
(ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ : ΚΔΟΝΠ ΗΗ (ΔΛΝΡΖΡΔΠ
ΚΔΟΝΠ IV (ENOTHTA A)

11

Α,Β, θαη Γ ),

(

Β/3698/16-11-2016),
θαη ζπκπιεξψλεηαη

ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ (ΔΛΝΡΖΡΔΠ Α,Β,Γ)

ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο

νη ζρεηηθέο

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ. Ρν αλσηέξσ
Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο

Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ) ππνγξάθεηαη

12

θαη

ππνβάιιεηαη

13

απφ ηνπο ππνςήθηνπο αθνχ ζπκπιεξσζεί

8

Ρν ΡΔΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π :www.eaadhsy.gr
θαη www.hsppa.gr
9
Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 /2016 Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (ΑΓΑ: ΥΣΝΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ) Β. Ρν ΡΔΓ ην
νπνίν απνηειεί πξόηππν ηεύρνο κε δεζκεπηηθή ηζρύ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 53, ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηνπ
Βηβιίνπ Η ηνπ λ.4412/2016 ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία είλαη θαηψηεξε απφ ηα
φξηα ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 .Νη αλαζέηνληεο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ
ηνπ λ. 4412/2016 δύλαληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 281, λα ρξεζηκνπνηνύλ ην
ΡΔΓ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία ησλ νπνίσλ είλαη
θαηψηεξε απφ ηα φξηα ησλ πεξηπη. (α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 235.
10
Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 23/2018 Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (ΑΓΑ: Τ3ΖΗΝΜΡΒ-Θ3Δ): Δπηπξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΡΔΓ.
11
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ππεξγνιάβνπο
12
(Ππρλέο
Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο
Δ.Α.Α.ΓΖ.Π( αξηζκ. 38 ) Πε πεξίπησζε πνπ
πεξηζζφηεξα πξφζσπα, έρνπλ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΡΔΓ, ππνγξάθνπλ ζην Κέξνο VI
Ρειηθέο δειψζεηο ηνπ ίδηνπ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε ππνγξάθνληα) ΡΔΓ.
13
Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 /2016 Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (ΑΓΑ: ΥΣΝΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ) Β. Νδεγίεο
ζπκπιήξσζεο πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο
1) Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο ζχλαςε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα
επηινγήο πνηθίιινπλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΡΔΓ γηα θάζε ηκήκα (ή
νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο).
2) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη
ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη
έλα ΡΔΓ.
3) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , νθείιεη λα ππνβάιιεη ρσξηζηφ/ά ΡΔΓ (Κέξνο II Γ)
δηαζθαιίδνληαο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ ΡΔΓ καδί κε ρσξηζηφ/ά ΡΔΓ φπνπ
παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Κέξνπο ΗΗ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ
θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Κέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, εθφζνλ είλαη

Πεκείσζε (1):Υπνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΤΔΥΓ
Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ

Ρ.Δ..Γ είλαη δπλαηή κε

κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ θαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο

δελ βξίζθεηαη ζηηο

θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο
Υο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ,
λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην
πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.14
Σεκείσζε (2):Φξόλνο ππνγξαθήο ηνπ ΤΔΥΓ
Ρν ΡΔΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.»
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ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο
γηα θαζέλα απφ απηνχο.
4) Όηαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο ή
θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο , ρσξηζηφ ΡΔΓ,
ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ΗΗ έσο V.
5)Πε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε
ηξίηνπο, ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ην (α) νπνίν (α) ππεξβαίλεη(νπλ) ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά
ρσξηζηά ΡΔΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη
Β ηνπ Κέξνπο III ηνπ ΡΔΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο15 . Δπίζεο, εθφζνλ ζηεξίδεηαη
ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ(ο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη
ζχκθσλα κε ην Κέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή
ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ ηνπο
ππεξγνιάβνπο . Δθφζνλ ην (ηα) ηκήκα (ηα) ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζνχλ κε ηε κνξθή
ππεξγνιαβίαο δελ ππεξβαίλεη (νπλ) ην 30%. ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ελαπφθεηηαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα απνθαζίζεη θαη επνκέλσο λα νξίζεη ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ
ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Κέξνπο III πξέπεη ή δελ πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ππεξγνιάβνπο ζηηο
ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ βαζίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
14
15

Άξζξν 79Α φπσο πξνζηέζεθε ζηνλ Λ.4412/16 κε ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 107 Λ.4497/17
Κεηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 79Α πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4,κε ηελ παξ 6 άξζξνπ 43 Λ.4605/19

ΑΟΘΟΝ 6ν :

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ

1. Θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη
νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Βηνηερληθφ ε Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην κε ην νπνίν λα
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα.
Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Κεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
2.

Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
16 , 17

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο
απαηηείηαη
λα πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ ΡΔΓ φηη ε νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηε παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα δηαζέηνπλ/παξέρνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα
ηα ηξία ηειεπηαία έηε, ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδεο (10.000,00) επξψ κε Φ.Ξ.Α..
3.

Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Όζνλ αθνξά ηελ Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή

18 19

, επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο , απαηηείηαη λα

πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ ΡΔΓ φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
λα δειψλεη φηη:
α) ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ηειεπηαίαο ηξηεηίαο,
β) λα δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν ηερληθφ πξνζσπηθφ κε ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν ην νπνίν ζα
επηβιέπεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,

16

Βι. άξζξν 75 παξ. 3 Ν. 4412/16.

Δλδεηθηηθά λα δειώλνληαη ζηα θαηάιιεια πεδία ηνπ ΤΔΥΓ : θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα, πάγηα
ζηνηρεία, ίδηα θεθάιαηα, δήισζε γηα ην ζπλνιηθό ύςνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα θαζώο θαη ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ πνπ αθνξά εηδηθόηεξα ην
πξνζθεξόκελν είδνο (πξνκήζεηα ή ππεξεζία) θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο,
βεβαίσζε κηαο ηνπιάρηζηνλ ηξάπεδαο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
18
Ελδεηθηηθά λα δειώλνληαη ζηα θαηάιιεια πεδία ηνπ ΣΕΤΔ: ζηειέρωζε, πεξηγξαθή ηερληθνύ εμνπιηζκνύ ηεο
επηρείξεζεο, θαηάζηαζε πξνζωπηθνύ θαηά εηδηθόηεηα θιπ.
19
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα πξνζζέηνπλ επηπιένλ όξνπο, πέξαλ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πξνεγνύκελε ππνζεκείσζε, ώζηε λα δηαζθαιίδνπλ όηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο
αλαγθαίνπο αλζξώπηλνπο θαη ηερληθνύο πόξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζύκβαζε ζε
θαηάιιειν επίπεδν πνηόηεηαο (πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016). Επηζεκαίλεηαη όηη όιεο νη
απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο (άξζξν 75
παξ. 1 λ. 4412/2016).
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γ) λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ, γηα ηελ αδηάθνπε
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλσλ εθδειψζεσλ.
Πε πεξίπησζε «δάλεηαο ηθαλφηεηαο» ηα αλσηέξσ θξηηήξηα επηινγήο απαηηείηαη λα πιεξνχληαη απφ
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ δαλείδεη ηελ ηθαλφηεηα.

ΑΟΘΟΝ 7ν : ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
O θάθεινο «Ρερληθή Ξξνζθνξά» πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη
πεξηγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξν 94 ηνπ λ.4412/2016)
Δηδηθφηεξα Πην θάθειν ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
πνπ

ηεθκεξηψλνπλ

επί

πνηλή

απνθιεηζκνχ,

ηε

ζπκθσλία

ηεο

ηερληθήο

πξνζθνξάο

ηνπ

πξνζθέξνληα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3, 5 θαη 6 παξ. 3 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο
παξνχζαο.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ
λα ηoπoζεηεζoχv ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδεηαη ρσξηζηά θαη αθoιoπζoχv ην θπξίσο
θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.
Πηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
ΑΟΘΟΝ 8ν : ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ κε ζπκπιήξσζε απφ
ζπκκεηέρνληεο ηνπ

εληχπνπ

ηεο

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

ησλ

πνπ επηζπλάπηνληαη

ηνπο
ζην

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ.
Αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ εμνπιηζκφ – ζχκθσλα κε ηελ κειέηε - δίδεηαη θαη ε
αλάινγε ηηκή
Νη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο
ππέξ ηξίησλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.
Πην θάθειν ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κφλν ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα
Δπηηξνπή.
Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζή ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία
ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΟΔΑΛ».

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΩΟΔΑΛ»,
ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.
Σξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζην παξόληα δηαγσληζκό.
Ξξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ρν ΓΠ ηνπ ΛΞΓΓ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ , νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα
ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην αξ.88 ηνπ λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ

9ν

:

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ

KAI

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ

ΡΥΛ

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-ΑΛΑΓΔΗΜΖ

ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή), παξνπζία ησλ
πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ
απφ απηνχο .
2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξoζθoξψv ηελ
εκεξoκεvία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.
3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
Κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.
Κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο", "Ρερληθή Ξξνζθνξά" θαη
"Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά".
Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο.
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. Πε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ
απνδεθηά, δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη
νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξoζθoξψv, κovoγξάθovηαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν
(εθηφο απφ ηα prospectus).
Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε.
Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.

Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απoζθξαγίδovηαη,
αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή
έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν.
Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ
πξνζθέξζεθαλ.
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο,
θαζψο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ απηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, β)
ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, γ) ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ.
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ
νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.

Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. Πηελ

πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Λ. 4412/16).
Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΛΞΓΓ. Θαηά ηεο
αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/16, ε πξνζεζκία
άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε αλάδεημεο
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ
ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
ΑΟΘΟΝ 10Ν : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ
Κεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε
(ην ΓΠ ηνπ ΛΞΓΓ)

Αλαζέηνπζα Αξρή

ηνπ θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10)

εκεξψλ20, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα αλαθεξφκελα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά21 φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 80 ηνπ Λ. 4412/2016, ηα
νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Λ.
4412/2016. Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν
νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.
Ρα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο.
α. ΝΗ ΔΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ:
(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή
ηνπ22 , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016
ήηνη :
Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο
απνθάζεηο,

νη

ζπκκεηέρνληεο

ζα

πξέπεη

λα

πξνζθνκίζνπλ

ηηο

αλαθεξφκελεο

ζε

απηφ

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα)Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη
Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ββ)Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο
θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ
εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
(2) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ 23, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ ηεινύλ ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από
20

Ζ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ
δέθα (10) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν
(άξζξν 103 § 1 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ 12α ηνπ άξζξνπ 43 Λ.4605/19) .
21
Ξξσηφηππα ε αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1
Λ.4250/14.Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα κπνξεί λα γίλνληαη
απνδεθηά κε απιή θσηνηππία εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη
ε αθξίβεηα ηνπο
22
Ξαξ 7αδ άξζξνπ 43 Λ.4605/19 κε ηελ νπνία πξνζηέζεθε λέα παξάγξαθνο 12 ζην άξζξν
80Λ.4412/16
23
Ξαξ 7αδ άξζξνπ 43 Λ.4605/19 κε ηελ νπνία πξνζηέζεθε λέα παξάγξαθνο 12 ζην άξζξν
80Λ.4412/16

εθθαζαξηζηή ε από δηθαζηήξην ε δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ
ζπκβηβαζκνύ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ε δελ βξίζθνληαη
ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία , πξνβιεπφκελε ζε
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
(3) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη
επηθνπξηθήο) θαζώο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Ρα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο ,άιισο ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο ,λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ από
ηελ ππνβνιή ηνπο24
(4) Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ έρεη εθδνζεί

έσο ηξηάληα (30)

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ 25, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο
ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο.
(5)

Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ έρεη εθδνζεί

πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,
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έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο κέξεο

σο αθνινύζσο :

α. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ:


Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία θαζψο

θαη ηηο

κεηαβνιέο ηνπ.
(6) Ρα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο
α. Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ :


Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, απαηηείηαη
ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή

β. ΓΗΑ ΖΚΔΓΑΞΑ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ:
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο
Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο :
β.1)Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) ή Δηαηξείαο
Ξεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΞΔ) :

24
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α) Ρν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,
β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη
ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΘ.
Β.2) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΝΔ ή ΔΔ ε Η.Θ.Δ)
α) Ρν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ην
ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο.
β) Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
Ξαξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο :


Ξξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), απφθαζε ησλ
δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ
πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην
δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ
ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ
ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).



Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο
θνηλνπξαμίαο.



Πε

πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε

Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ. ε Η.Θ.Δ)

γ. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΘΑΗ ΛΝΚΗΘΑ ΑΙΙΝΓΑΞΑ ΞΟΝΠΥΞΑ:
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά .
Πεκεηώλεηαη εηδηθά όηη:
Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο,
δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη
ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ
θξάηνπο- κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο.
Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο
θαηαζηάζεηο.

Ρα αιινδαπά έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεύνληαη κε
επηθπξσκέλε κεηάθξαζε27
δ. ΓΗΑ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ:
(1) Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,
(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
ε. ΓΗΑ ΔΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΥΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛ ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ:
Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
Έλσζε.
(7) Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο

πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ

28

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.» . 29
Κέρξη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθφ ΠΔΞΔ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ
30

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο , ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ
έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε θαηαιακβάλεη θαη ηηο εθθξεκείο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο, θαηά
ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Λ.4605/19 ( ήηνη 1-4-2019 )31δελ έρεη εθδνζεί πξάμε θαηαθχξσζεο.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο δέθα(10) εκεξψλ 32,
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ,αίηεκα πξνο ην αξκφδην
φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε
απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα
φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
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29
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 Λ.4488/17 ,ε αλσηέξσ ξύζκηζε
θαηαιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ εθθηλνύλ από 13-11-2017 θαη δελ αθνξά δηαδηθαζίεο πνπ
ήδε έρνπλ εθθηλήζεη
30
Ξαξ 7αβ άξζξνπ 43 Λ.4605/19
31
Ξαξ 46 άξζξνπ 43 Λ.4605/19
32
Ζ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ
δέθα (10) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν
(άξζξν 103 § 1 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ 12α ηνπ άξζξνπ 43 Λ.4605/19) .
28

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο
είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή
αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη.
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο
είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή
αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ

δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη

ε πξνζθνξά ηνπ

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ
αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία
καηαηψλεηαη.
Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74

ε θαηαθχξσζε

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.
Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ε δηαδηθαζία
καηαηώλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ( επηηξνπή αμηνιφγεζεο ) ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ
ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 103 Λ.4412/16 θαη ηε
δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 33 γηα ηε ιήςε
33

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην Γήκν, ή Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην Λ.Ξ.Γ.Γ

απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103
Λ.4412/16

είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ

δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 .Όζνη δελ έρνπλ
απνθιεηζζεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά
ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο Λ. 4412/16 .
ΑΟΘΟΝ 11ν : ΘΟΗΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη :
α. Θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο

γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο

πνζφηεηεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.105 ηνπ Λ.4412/16.
β. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 θαη
106 ηνπ Λ.4412/16.
2. Πχκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Λ.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο
ΑΟΘΟΝ 11α

: ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ – ΞΑΟΑΒΝΙΝ-ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ε παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ε απφ ηελ ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο .Ζ έλζηαζε θαηά ηεο
δηαθήξπμεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη µέρξη ην ήµηζπ ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ ή ηελ απνζηνιή ηεο
πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ».
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα µε ηα
νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
έλζηαζεο ε νπνία µπνξεί λα γίλεη θαη µε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα µε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο
11. Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή
απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Κε
ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξάβνινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή µκεξηθψο δεθηή απφ ην
απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.
Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο

πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989
Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο.
Ξέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή
δηάηαμε

ελδηθνθαλήο

πξνζθπγή

ή

εηδηθή

πξνζθπγή

λνκηκφηεηαο.

Ρν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΞΓ. 18/1989 (Α΄
8).»

ΑΟΘΟΝ 12ν :

ΠΛΑΤΖ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 Λ.4412/16
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.
Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο,

πξνζθαιεί ηνλ

αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
Πρέδην ζπκθσλεηηθνχ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην Ξαξάξηεκα «Γ΄» απηήο. Ζ
πεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηα

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ

πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ
θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην
θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε
ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
ΑΟΘΟΝ 13ν : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ ζύκβαζε ζα έρεη ηζρύ από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη θαη ηηο 31-12-2019.
ΑΟΘΟΝ 14ν : ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16, β) νη φξνη ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/16
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 202 ηνπ Λ.4412/16:
α. Νη ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο , ην
αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ θαηά ην κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην
απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ζηελ πεξαίσζε ηεο
ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε.
β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά νη ππεξεζίεο πνπ παξαδφζεθαλ ,
γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή
εθπηψζεηο,
δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
ΑΟΘΟΝ 15ν : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
παξαδνζέλησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ παξαιαβή
ησλ εξγαζηψλ/ππεξεζηψλ. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη:
α) Ρηκνιφγην Ξαξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηεο πεξεζίαο.
β) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ.
γ) Ινηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά.
Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Λ.4270/2014
«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη
κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο
θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ),
ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ

Ππκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ
Ν.Γ.Α.
β) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ ) ε
νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο.

34.

Δπί ηεο θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ

Ν.Γ.Α 20%
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ
εηζνδήκαηνο .
Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή.
ΑΟΘΟΝ 16ν :

ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ - ΘΟΥΠΔΗΠ

1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε )
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο , πνπ είλαη ζχκθσλεο κε
ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξβεί ππαίηηα ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο , ιακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. (παξάγξαθνο 1γ ηνπ άξζξνπ
203 ηνπ λ, 4412/16)
2. Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ
θαηά ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 (ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ. 4412/2016) ε αλαζέηνπζα
αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε , ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ
θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν
αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ ζε πξνζεζκία αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηέζεθε απφ
ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο,

κε

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
2. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ
ζχκβαζε φηαλ:
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ πξαγκαηνπνηεζήθαλ κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ
εθηειεί ηε ζχκβαζε.
34

Απφ 22-3-2017 βάζεη ηεο ΘΑ 1191/2017 πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ –Γηθαηνζχλεο ( Φ.Δ.Θ
969/Β/22-3-2017 )

β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16).
3. Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε,
επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
ΛΞΓΓ ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.
4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Λ.4412/16.
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 17ν :
Ρν δηνηθεηηθφ

ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
ζπκβνχιην ηνπ ΛΞΓΓ

κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο

δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/16,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε
λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 18ν :

ΔΓΓΖΠΔΗΠ

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο Ππκθσλίαο
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.2513/1997 (
Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη

απφ

ην

Δ.Ρ.Α.Α

–Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ

ή

λα

παξέρνληαη

κε

γξακκάηην

ηνπ

Ρακείνπ

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη

δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Πε πεξίπησζε
πξνζθνξψλ ελψζεσλ αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Ρν πνζφ ησλ
εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€).
Δγγύεζε Θαιήο Δθηέιεζεο :
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε
ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. (άξζξν 72 ηνπ
Λ.4412/16), θαη ζα ηζρχεη γηα έμη (6) κήλεο.

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Λ.4412/16, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ
πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο Φ.Ξ.Α..
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή παξαιαβή ηεο
ππεξεζίαο, ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ
απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Θαηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ
Λ.4412/16.
πόδεηγκα εγγύεζεο ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα Γ.
ΑΟΘΟΝ 19ν :

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ

ΠΚΒΑΠΔΥΛ35
Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή
ησλ άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ
ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα
πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο
πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄
ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε
άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο.
Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ
απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ
αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα
νξηζηηθνπνηεζεί.».
ΑΟΘΟΝ 20ν :
Ζ

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ

παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Λνκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα

πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ
35

Άξζξν 205 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ 23 άξζξνπ 43 Λ.4605/19

εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην
Λνκό

αξκόδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα

δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ
δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο.
ΑΟΘΟΝ 21ν : ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
1. Ζ πεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ
νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.
2. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε
νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ
ΛΞΓΓ.
3. Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα
επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ ΛΞΓΓ
4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε επηηξνπή
δηελέξγεηαο δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπνπ
απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπο. Ζ θαηάζεζε
δείγκαηνο (εηο δηπινχλ) ζα δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε
επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ
πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα
αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά.
Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Λ
4412/16 δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΑΟΘΟΝ 1ν : ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κήλεο,
πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα
ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πε πεξίπησζε
αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ' ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.4412/16, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνδέρζεθαλ
ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο
δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη ' αλψηαην φξην γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο πξνζθνξά. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα
αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ
είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί
θνξείο.
4. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ.97 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΟΘΟΝ 2Ν : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ - ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

ΓΑΞΑΛΖ -

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε ερεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εθδειψζεσλ ηνπ
Ιεζβηαθνχ Θαινθαηξηνχ 2019, ηνπ Φεζηηβάι Γπλαηθψλ ζηελ Δξεζφ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη
θάζε άιιεο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο πνπ δηεμαρζεί έσο 31/12/2019. Δπίζεο πεξηιακβάλεη εξγαζίεο
ηερληθήο ππνζηήξημεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο ε Ξαλειιήληα Ππλάληεζε Αλάπηπμεο
Θσπειαζίαο, ε Aegean Reggata 2019, o εκηκαξαζψληνο Κεζνηφπνπ θαη θάζε άιιε αζιεηηθή
εθδήισζε πνπ ζα δηεμαρζεί έσο 31/12/2019
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εθδήισζεο νη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ
πεξηιακβάλνπλ :
Κίζζσζε θαη ηνπνζέηεζε:
α) ΖΣΖΡΗΘΑ 32 Kwatt γηα θάιπςε ζπλαπιηώλ
Πην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 20 hz έσο 20 khz ηζρχνο 32 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Θνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 8 Aux FOH
- Θνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 24 Aux MONITOR
- FOH Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο Reverb & delay
- MONITOR Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο Reverb & delay - 12 equalizer
- 18 monitor 1200 watt 2 way
- Κηθξφθσλα - DI box.
- Θαιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΥΡΗΠΚΝΠ
Πχζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε θσηηζκνχ.
Ν θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
16 θηλεηέο θεθαιέο BIM 7R
4 (lampar) κε 24 par 64 ειεγρφκελα απφ αλεμάξηεηα Dimmer
2 Κεραλέο θαπλνχ
2 Ξξνβνιείο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR.
Θνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
Back Line:
Ξιήξεο set Drums
Bass amplifier
2 GTR amplifier
1 Electrets Piano 88 keys
β) ΖΣΖΡΗΘΑ 10 Kwatt
Πην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο 10 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Θνλζφια ήρνπ 32 εηζφδσλ κε 12 Aux θαη 2 effect

- 8 monitor 500 watt 2 way
- Κηθξφθσλα - DI box.
- Θαιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΥΡΗΠΚΝΠ
Αλάξηεζε ζε ηδίληα χςνπο 5 κέηξσλ κε Trees 9 κέηξσλ.
Ν θσηηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
Κεράλεκα θαπλνχ
Ξξνβνιέαο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR
Θνλζφια θσηηζκνχ γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ
γ ) ΖΣΖΡΗΘΑ κηθξώλ ηνπηθώλ ζρεκάησλ θαη κνπζηθήο Back round
Ζρεηηθφ ζχζηεκα 3 kwatt
1 θνλζφια ήρνπ 16 channel 4 Aux
4 ερεία 2 way 800 watt
Κηθξφθσλα - MP3 player
ΦΥΡΗΠΚΝΠ
4 Ρδίληα χςνπο 3 κέηξσλ κε πξνβνιείο HQI 1000 watt
δ) ΖΣΖΡΗΘΑ γηα ζέαηξν
Πην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο 2 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Θνλζφια ήρνπ 16 εηζφδσλ κε 6 Aux θαη 2 effect
- 2 monitor 500 watt 2 way
- 8 αζχξκαηα κηθξφθσλα πέηνπ
- 4 κηθξφθσλα ππθλσηηθά shot gun
- Θαιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΥΡΗΠΚΝΠ
Πχζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε θσηηζκνχ.
Ν θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
20 ζεαηξηθά θψηα fresnel 1 kwatt
15 ζεαηξηθά θψηα κε καραίξηα θαη ίξηδα 800 watt
Θνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
ε) HXHTIKA ζπζηήκαηα αλαθνηλψζεσλ θαη κνπζηθήο Back round
ζη) ΞΟΝΒΝΙΗΘΑ
- Videoproject 5000 ansi-lumen κε αλάιπζε 1920 x 1080
- Νζφλε 300 x 400 cm. ζηεξηδφκελε ζε βάζεηο χςνπο 5 κέηξσλ
δ) ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ ΟΔΚΑΡΝΠ
Γελλήηξηα 150 KVA αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. Ξαξέρεη εμφδνπο 3 x 63A & 3 x 125A.
Ππκπεξηιακβάλνληαη ηα θαχζηκα.
ε) ΖΙΔΘΡΟΝΓΝΡΖΠΖ
Οεπκαηνδφηηζε απφ θεληξηθνχο πίλαθεο ηνπ Γήκνπ. Ξαξνρέο 5 x 25 mm & 5 x 16 mm κήθνπο
100 κέηξσλ Ξίλαθεο δηαλνκήο θνξηίσλ.
Ζ ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεηαη απφ Ρερλνιφγν ειεθηξνιφγν.
ζ) ΡΔΛΡΔΠ
Ρέληα ηχπνπ παγφδαο δηαζηάζεσλ 3 x 3 κέηξσλ απφ PVC. νο παγφδαο θαηψηεξν 245 cm αλψηεξν 330 cm
η ) ΔΜΔΓΟΑ
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο θάζε εθδήισζεο νη εμέδξεο ζα είλαη απιέο ή κε βαζκίδεο.
Ζ εμέδξα αλαπηχζζεηαη αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν ην δε χςνο δηακνξθψλεηε απφ 15 cm έσο 150 cm .
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο θάζε εθδήισζεο νη εμέδξεο ζα είλαη απιέο ή κε βαζκίδεο
ηα) ΘΑΘΗΠΚΑΡΑ
500 Θαζίζκαηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη πιαζηηθή έδξα
ηβ)ΡΟΑΞΔΕΗΑ
10 Ρξαπέδηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη θαπάθη κειακίλεο θαθέ δηαζηάζεσλ 180 x 55 cm.
ηγ)ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΑΡΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ

Ξηπζζφκελα θηγθιηδψκαηα απηνζηήξηρηα κήθνπο 2 κέηξα έθαζην. Ρα θηγθιηδψκαηα λα έρνπλ
ζχζηεκα θιεηδψκαηνο κεηαμχ ηνπο. Ρν κέγηζην κήθνο πνπ ζα κπνξεί λα δηαηεζεί ζε εθδήισζε δελ
ζα ππεξβαίλεη ηα 60 κέηξα ήηνη δηάζεζε έσο 30 θηγθιηδσκάησλ.
ηδ) ΔΟΓΑΠΗΔΠ TEXNIKΥΛ (γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πεξίπησζεο 1 θαη 2)
Ρερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ζρνιήπηεο θσηηζηέο & ειεθηξνιφγνη κε αθαδεκατθή
πηζηνπνίεζε - εκπεηξία. Θαη εξγάηεο. Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε.
ηε) ΔΟΓΑΠΗΔΠ TEXNIKΥΛ (γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πεξίπησζεο 3 θαη 4)
Ρερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ.
Ζρνιήπηεο θαη
ειεθηξνιφγνο κε αθαδεκατθή
πηζηνπνίεζε. Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε
ηζη) ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ
Αλαθνηλψζεηο κε απηνθίλεην (ληνπληνχθα). Ηζρχο ζπζηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ 100 watt. Ζ
αλαθνίλσζε αθνξά ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηε ε
εθδήισζε. Ν ρξφλνο ησλ αλαθνηλψζεσλ είλαη 1 ψξα αλά εθδήισζε.
Σξφλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη ζχκθσλα
κε ηηο ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο, έσο 31/12/2019
Ρφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη φιεο νη Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ, ζχκθσλα
κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.
Δπεηδή ε θάζε εθδήισζε έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο
πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, ε
πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ησλ
αλαγξαθφκελσλ εηδψλ θάζε νκάδαο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
i. ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ,
ii. δελ ζα ππάξμεη αιιαγή ζην ζπκθσλεζέλ θαη αλαγξαθφκελν ζηε ζχκβαζε ζπλνιηθφ θφζηνο.
Ρν ηειηθφ χςνο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ζα εμαξηεζεί απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ΛΞΓΓ
Ξνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Ρνπξηζκνχ Γήκνπ Ιέζβνπ θαη ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζα
μεπεξάζεη ην όξην ησλ 50.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α 17% θαη
ζπγθεθξηκέλα έσο Καζαξή αμία: 42.735,04€ θαη Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 17%: 7.264,96€
Ξξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο απνξξίπηνληαη.
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1

ΖΥΖΣΗΚΑ 32 Kwatt γηα θάιπςε ζπλαπιηώλ
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 20 hz έσο 20 khz ηζρχνο
32 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 8 Aux FOH
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 24 Aux MONITOR
- FOH Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο
Reverb & delay
- MONITOR Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6
κεραλέο Reverb & delay - 12 equalizer
- 18 monitor 1200 watt 2 way
- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε
θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB

χλνιν
Δθδειψζεσλ

2

Πξνυπνινγηζκφο
αλά εθδήισζε

ΤΝΟΛΑ

2.400,00€

4.800,00€

16 θηλεηέο θεθαιέο BIM 7R
4 (lampar) κε 24 par 64 ειεγρφκελα απφ
αλεμάξηεηα
Dimmer
2 Μεραλέο θαπλνχ
2 Πξνβνιείο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR.
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
Back Line:
Πιήξεο set Drums
Bass amplifier
2 GTR amplifier
1 Electrets Piano 88 keys
Αλαιφγηα κνπζηθψλ
2

3

4

ΖΥΖΣΗΚΑ 10 Kwatt
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο
10 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 32 εηζφδσλ κε 12 Aux θαη 2 effect
- 8 monitor 500 watt 2 way
- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
Αλάξηεζε ζε ηδίληα χςνπο 5 κέηξσλ κε Trees 9 κέηξσλ.
Ο θσηηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
Μεράλεκα θαπλνχ
Πξνβνιέαο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR
Κνλζφια θσηηζκνχ γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ
ΖΥΖΣΗΚΑ κηθξώλ ηνπηθώλ ζρεκάησλ θαη κνπζηθήο Back
round
Ζρεηηθφ ζχζηεκα 3 kwatt
1 θνλζφια ήρνπ 16 channel 4 Aux
4 ερεία 2 way 800 watt
Μηθξφθσλα - MP3 player
ΦΧΣΗΜΟ
4 Σδίληα χςνπο 3 κέηξσλ κε πξνβνιείο HQI 1000 watt
ΖΥΖΣΗΚΑ γηα ζέαηξν
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο 2
kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 16 εηζφδσλ κε 6 Aux θαη 2 effect
- 2 monitor 500 watt 2 way
- 8 αζχξκαηα κηθξφθσλα πέηνπ
- 4 κηθξφθσλα ππθλσηηθά shot gun
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε
θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:

8

900,00€

7.200,00€

600,00€

17
11.900,00€
100,00€

800,00€

3

3.300,00
300,00€

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 led par RGB
20 ζεαηξηθά θψηα fresnel 1 kwatt
15 ζεαηξηθά θψηα κε καραίξηα θαη ίξηδα 800 watt
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
HXHTIKA ζπζηήκαηα αλαθνηλψζεσλ θαη κνπζηθήο Back
round
ΠΡΟΒΟΛΗΚΑ
- Videoproject 5000 ansi-lumen κε αλάιπζε 1920 x 1080
- Οζφλε 300 x 400 cm. ζηεξηδφκελε ζε βάζεηο χςνπο 5
κέηξσλ
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ
Γελλήηξηα 150 KVA αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη εμφδνπο
3 x 63A & 3 x 125A. πκπεξηιακβάλνληαη ηα θαχζηκα.
ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ
Ρεπκαηνδφηηζε απφ θεληξηθνχο πίλαθεο ηνπ Γήκνπ. Παξνρέο
5 x 25 mm & 5 x 16 mm κήθνπο 100 κέηξσλ Πίλαθεο
δηαλνκήο θνξηίσλ.
Ζ ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεηαη απφ Σερλνιφγν ειεθηξνιφγν.
ΣΔΝΣΔ
Σέληα ηχπνπ παγφδαο δηαζηάζεσλ 3 x 3 κέηξσλ απφ PVC
Ύςνο παγφδαο θαηψηεξν 245 cm - αλψηεξν 330 cm.
ΔΞΔΓΡΑ
Ζ εμέδξα αλαπηχζζεηαη αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν ην δε χςνο
δηακνξθψλεηε απφ 15 cm έσο 150 cm
Σηκή ηεηξαγσληθνχ 8,00€
ΚΑΘΗΜΑΣΑ
Καζίζκαηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη πιαζηηθή έδξα.
Σηκή θαζίζκαηνο 1,00€
ΣΡΑΠΔΕΗΑ
Σξαπέδηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη θαπάθη κειακίλεο θαθέ
δηαζηάζεσλ 180 x 55 cm.
Σηκή ηξαπεδηνχ 10,00€
ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
Πηπζζφκελα θηγθιηδψκαηα απηνζηήξηρηα κήθνπο 2 κέηξα
έθαζην. Σα θηγθιηδψκαηα λα έρνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο
κεηαμχ ηνπο. Μέγηζηε πνζφηεηα ζε εθδήισζε έσο 30
θηγθιηδψκαηα ζπλνιηθνχ κήθνπο 60 κέηξσλ.
Σηκή θηγθιηδψκαηνο (2 κέηξσλ) 6,00€
ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (πεξίπησζε 1 θαη 2)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ζρνιήπηεο θσηηζηέο
& ειεθηξνιφγνη κε αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε - εκπεηξία. Καη
εξγάηεο. Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή
θάιπςε.
ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (πεξίπησζε 3 θαη 4)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ζρνιήπηεο θαη
ειεθηξνιφγνο κε αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε. Όινη νη

7

200,00€

1.400,00€

1

250,00€

250,00€

1

600,00€

600,00€

1

100,04€

100,04€

1

250,00

250,00

30

4

3

πλνιηθά
ζηηο 30
εθδειψζεηο
640 η.κ.
χλνιν
θαζηζκάησλ
875 ηεκάρηα
χλνιν
ηξαπεδηψλ
10 ηεκάρηα

5.120,00€

875,00€

100,00€

3

180,00€

540,00€

10

250,00€

2.500,00€

20

150

3.000,00€

εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε.
16 ΠΡΟΒΟΛΖ
Αλαθνηλψζεηο κε απηνθίλεην (ληνπληνχθα). Ηζρχο ζπζηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ 100 watt. Ζ αλαθνίλσζε αθνξά ηελ
γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηε ε εθδήισζε. Ο ρξφλνο ησλ αλαθνηλψζεσλ
είλαη 1 ψξα αλά εθδήισζε.

20

χλνιν
ΦΠΑ 17%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΑΟΘΟΝ 3ν

800,00€

40

42.735,04€
7.264,96€
50.000,00€

: ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

Νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 2ν εξγαζίεο, ζα παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
γξαθείνπ ΛΞΓΓ Ξνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Ρνπξηζκνχ Γήκνπ Ιέζβνπ
Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31-12-2019.
Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ εθδειψζεσλ ηνπ
ΛΞΓΓ
Ζ έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θη έιαβε απηφο ππφςε ηνπ θαηά
ηε ζχληαμε απηήο, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο, δειαδή φηη ζα παξέρεη ηελ
εξγαζία ηνπ ζε νπνηνδήπνηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν
κεηαθνξέο, ηελ ηπρφλ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο, εηδηθέο θαη γεληθέο, ζπλζήθεο ηα δπλάκελα λα
πξνθχςνπλ δεηήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο θαη ην
ρξφλν ηεο εξγαζίαο θαη φηη ε εξγαζία ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε ηελ νπνία πξέπεη
λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο.
Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη
πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην αξ.218 ηνπ Λ.4412/2016. Κεηά ηελ ππέξβαζε ηεο παξαπάλσ
πξνζεζκίαο, ν εξγνδφηεο, κπνξεί λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. Ν αλάδνρνο κπνξεί λα
θεξπρζεί έθπησηνο θαη γηα άιιεο αηηίεο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ.1γ ηνπ αξ.203 ηνπ
Λ.4412/2016 θαη αλαιχνληαη ζην αξ.23 ηνπ παξφληνο.
ΑΟΘΟΝ 3ν (α) : ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ -ΔΛΑΟΜΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο, θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ πεξεζία.
ΑΟΘΟΝ 3ν (β) : ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ πεξεζία ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηα ινηπά, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 216 ηνπ Λ.4412/2016.
ΆΟΘΟΝ 3ν (γ) : ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
Νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο:
1) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΛΞΓΓ, ε νπνία εγθαίξσο ζα ελεκεξψλεη γηα
ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ηεο θάζε εθδήισζεο θαζψο θαη γηα ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ
πνπ ζα απαηηεζεί.

2) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ έγγξαθε εληνιή απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΛΞΓΓ
Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Ρνπξηζκνχ λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
3) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ θάζε εθδήισζε λα θαηαζέηεη ζην γξαθείν ηνπ ΛΞΓΓ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε εθδήισζεο.
4) Ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ή αχμεζε ησλ ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηηο εξγαζίεο πνπ
πξαγκαηνπνηεί.
5. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ εξγαζία φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά,
κεραλήκαηα θαη νπνηαδήπνηε κέζα. Ν αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο
απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο φπσο είλαη νη δαπάλεο κηζζψλ θαη
εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο γηα
ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο,
θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θ.ι.π. νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απφζβεζεο, κηζζψλ, κεραλεκάησλ θαη
νρεκάησλ, θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ
δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ θχξην ηεο εξγαζίαο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε
είδνπο δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ ηερληθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
6. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε
ηξίην γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα.
7. Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηα ηέιε, νη θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο
επηβαξχλζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιή ηνπο.
ΆΟΘΟΝ 3ν (δ) : ΡΖΟΖΠΖ ΛΝΚΥΛ, ΑΠΡΛΝΚΗΘΥΛ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ, ΈΘΓΝΠΖ ΑΓΔΗΥΛ
1. Ν Αλάδνρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε
ηνπο Λφκνπο ηνπ Θξάηνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Θαλνληζκνχο, ηηο Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο ή
δηαηαγέο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο, Γηνηθεηηθήο ή άιιεο Αξρήο
πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηνλ Αλάδνρν ή / θαη ηηο
εξγαζίεο ηνπ.
2. Ν Αλάδνρνο σο ππεχζπλνο ηεξεί ηνπο Λφκνπο θιπ, ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ακέζσο ζηε
Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηηο Γηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζ’ απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηαθφξσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηα ππνδεηθλπφκελα κέηξα
ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ.
3. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηελ ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία ζηελ πεξηνρή ησλ
Δξγαζηψλ, ηα Δξγνηάμηα θαη γεληθά ζε φιεο ηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο.
ΑΟΘΟΝ 3ν (ε) : ΑΡΣΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΕΖΚΗΔΠ
Ν εξγνδφηεο δελ επηβαξχλεηαη κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ,
θαζψο επίζεο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ
θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ
θαη ζε θάζε θχζεο θνηλσθειή έξγα. πεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε αηπρεκάησλ θαη δεκηψλ
είλαη ν αλάδνρνο.
ΑΟΘΟΝ 3ν (ζη) : ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ – ΚΔΡΟΑ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ –
ΓΗΔΘΝΙΛΠΖ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ
Ν αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ππνρξεψζεσλ θη επζπλψλ ηνπ, παίξλεη ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ θαη θάζε ηξίην, θαζψο επίζεο
θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο απηνχο. Εεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ακέιεηα ηνπ
αλαδφρνπ απνθαζίζηαληαη ακέζσο κε επζχλε θαη θξνληίδα απηνχ, άιισο ε επαλφξζσζε γίλεηαη
απφ ηνλ εξγνδφηε εηο βάξνο ηνπ πξψηνπ. Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο
θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλάδνρνπ.
Ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη γηα θάζε θαζνιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα ζπλελλνείηαη κε ηελ ππεξεζία ηνπ ΛΞΓΓ γηα ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ην αξκφδην
ηκήκα ηεο Ρξνραίαο Θίλεζεο.
ΑΟΘΟΝ 3ν (δ) :

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ

Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο ηεο
εξγαζίαο πνπ ζα θάλεη, ζχκθσλα θαη κε ηα δεισζέληα ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ. Ρν ΛΞΓΓ έρεη
δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε εξγάηε, ηερλίηε θιπ. εθφζνλ θξηζεί φηη δελ έρεη ηα
απαηηνχκελα εκπεηξηθά ή επηζηεκνληθά πξνζφληα ή είλαη απεηζήο, πξνθιεηηθφο θιπ. Ν έιεγρνο πνπ
αζθείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ έρεη ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο
απνπεξάησζεο ηεο εξγαζίαο θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη
ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ, γηα ηελ αδηάθνπε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη, εάλ ηνπ δεηεζεί απφ ην ΛΞΓΓ, ππεξεζία γηα
ηαπηφρξνλε εξγαζία ζε εθδειψζεηο ζε πεξηζζφηεξα ζεκεία , κε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα,
εξγαιεία θαη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ πξνζσπηθνχ.
Δπίζεο, φηη ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξεηαη ζην Λ.4412/2016.
ΑΟΘΟΝ 3ν (ε) :
ΛΣΡΔΟΗΛΖ ΞΔΟΥΟΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ-ΔΟΓΑΠΗΑ ΡΗΠ ΔΝΟΡΔΠ ΘΑΗ ΡΗΠ
ΑΟΓΗΔΠ
Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε λπρηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη
ενξηέο, ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Λφκνπο ηνπ Θξάηνπο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο
εθδειψζεηο δηεμάγνληαη λπρηεξηλέο ψξεο αξγίεο θαη ενξηέο, εθηφο εάλ ππάξρεη ξεηή απαγνξεπηηθή
δαπάλε ηεο πεξεζίαο. Πε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη
πξφζζεηε απνδεκίσζε.
ΑΟΘΟΝ 3ν (ζ) : ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ
Ν απαηηνχκελνο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κεραληθφο εμνπιηζκφο πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη
ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ επζχλε γηα πξνζθφκηζή ηνπ κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ (θάθεινο Ρερληθψλ ζηνηρείσλ). Ν εμνπιηζκφο απηφο αλ δε δηαηίζεηαη εμ’ αξρήο απφ
ηνλ αλάδνρν ζα επξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο απηνχ, ρσξίο ε ππεξεζία λα αλαιακβάλεη
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή επζχλε ζρεηηθά.
ΑΟΘΟΝ 3ν (η) :
ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΙΖΡΑ ΑΠΘΖΠΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή
ππεξεζηψλ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο
κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαη ζα
βεβαηψλεηαη ε νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζή ηνπο.
ΑΟΘΟΝ 3ν (ηα) :
ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:
α) λα πξνζθνκίζνπλ θαηάινγν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίεο γηα
εξγαζία ίδηα κε ηε δεηνχκελε κε δεκφζηνπο θνξείο ή Λ.Ξ.Η.Γ., κε ζηνηρεία φπσο ν
πξνυπνινγηζκφο, ε πεξηγξαθή εξγαζηψλ θαη ε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ, ν νπνίνο ζα
ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, ζπληαζζφκελα ή
ζεσξνχκελα απφ απηέο γηα ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε παξάδνζε.
β) λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ, γηα ηελ αδηάθνπε
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
γ) Ρελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ λα έρεη είηε απηνπξνζψπσο ν
αλάδνρνο ή αληηπξφζσπνο απηνχ.
δ) λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ
ΑΟΘΟΝ 3ν (ηβ)ν : ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
1. Νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γξαθείνπ ηνπ ΛΞΓΓ ην νπνίν έγθαηξα
ζα ελεκεξψλεη ηνλ αλάδνρν γηα ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εθδήισζεο
2. Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ έληερλε, αζθαιή, εκπξφζεζκε θαη εξγαζία,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο θαη κε φιεο ηηο νδεγίεο, ζηνηρεία, ππνδείμεηο θαη εληνιέο
πνπ ζα ηνπ δψζεη ε πεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Δξγαζίαο. Αλ παξνπζηαζηεί
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ή αηέιεηα ή αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ή παξνπζηαζηεί νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζή ηνπ θαηά ηε Πχκβαζε ή ην Λφκν, είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδεκηψζεη ηελ πεξεζία γηα

νπνηαδήπνηε ζεηηθή δεκία πνπ ζα νθείιεηαη ζην ιφγν απηφ, επηπιένλ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ιφγσ
θαζπζηέξεζεο πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ε Πχκβαζε.
3. Αλ θαηά νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν, ε πεξεζία ζεσξήζεη φηη ε κέζνδνο εξγαζίαο ηνπ
Αλαδφρνπ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ ή ν εμνπιηζκφο θαη ηα κεραλήκαηα, δελ είλαη επαξθή ή θαηάιιεια
γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηέιεηα, νηθνλνκηθή, εκπξφζεζκε αθφκε θαη απφιπηε ζχκθσλε κε ηνπο
φξνπο ηεο Πχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο Δξγαζίαο ή γηα λα εγγπεζνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ ηξίησλ, ηφηε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε πεξεζία έρεη ην
δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ Αλάδνρν λα ζπκκνξθσζεί κε απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο θαη ηηο εληνιέο
ηεο κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία θαη λα θξνληίζεη άκεζα γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ αηειεηψλ
ή εθθξεκνηήησλ, ρσξίο απηφο λα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θακία πξφζζεηε πιεξσκή ή αχμεζε
ηηκψλ ή παξάηαζε πξνζεζκηψλ. Ζ άζθεζε ή φρη απφ ηελ πεξεζία ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ηεο
παξέκβαζεο δελ κεηψλεη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
4. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην
εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ
θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
Λ4412/2016.
ΑΟΘΟΝ 3ν (ηγ) :
ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ
1. Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηάκεζσλ
πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο
ρσξίο Φ.Ξ.Α. ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο Φ.Ξ.Α. επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαηαη λα αλαθαινχληαη
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο άλσ
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο
απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.
2. Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
3. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ
αλάδνρν έθπησην.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ ΝΠΓΓ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ
ΦΑΡΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ
ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ………………………
Γ/ΛΠΖ: ……………….., Ρ.Θ. …………
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΘΓΝΠΖΠ …………………………………………
ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝ (ΠΔ ΔΟΩ) ……………………
ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ:
ΞΟΝΠ
ΛΞΓΓ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ & ΡΝΟΗΠΚΝ ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
επξψ…………………………………………………………… ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ:
...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ..................
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ
ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ
(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε ηνπ ΛΞΓΓ Ξνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ &
Ρνπξηζκνύ Γήκνπ Ιέζβνπ
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ
κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο
απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 5 εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ...............
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε
ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΝΠΓΓ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
& ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Μπηηιήλε …/…/2019
Αξηζκ. Πξση.:

ΤΜΒΑΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΟΤ ΝΠΓΓ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ
Πνζνχ 50.000,00 επξψ κε ηνλ Φ.Π.Α. 17%
ήκεξα ηελ ………….ε ηνπ κελφο ……….. ηνπ έηνπο 2019, ζηε Μπηηιήλε θαη ζηα γξαθεία ηνπ ΝΠΓΓ κεηαμχ
ησλ ζπκβαιινκέλσλ:
1) Φαξξφπνπινπ ηαχξνπ , Πξνέδξνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ
Γήκνπ Λέζβνπ, κε ΑΦΜ 997817440 Γ.Ο.Τ Μπηηιήλεο θαη
2) (φλνκα εηαηξείαο), (αληηθείκελν εηαηξείαο, (Γ/λζε), ΑΦΜ: …, ΓΟΤ …,
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.).
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 .

4.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019

5.

Σελ αλάγθε ηνπ ΝΠΓΓ γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζέκαηνο.

6.

Σν αξ. πξση. 658/26-03-2019 Πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ :
19REQ004687070

7.

Σε κε αξηζ.

115/2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ε νπνία αλαξηήζεθε ζηε Γηαχγεηα

ΦΠΥ2ΟΚΦ4-09Σ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Σε κε αξηζ. 27/2019 κειέηε ηνπ ΝΠΓΓ.
Σε κε αξηζ. 63/2019 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ θαη ε αλσηέξσ κειέηε.
Σε κε αξηζ. πξση. …/…-…-2019 Γηαθήξπμε .
Σε κε αξηζ. πξση. …/…-…-2019 Πξνθήξπμε πνπ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
δεκνζηεχηεθε ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
Σηο απφ …/…/19 πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ: α) … πνζνχ …€, β) … πνζνχ …€, ζηηο νπνίεο θαιχπηνληαη
νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ραξαθηεξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη δελ πξνθαιείηαη δεκία ζην Γήκν.
Σν απφ …/…/19 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ
Σε κε αξηζ. πξση. …/…-…-2019 Απφθαζε Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο,
θαηαρσξεκέλε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ: …

Ο Πξφεδξνο αλαζέηεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ, ηελ αλσηέξσ
εξγαζία ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, πνπ απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα.

ΑΡΘΡΟ 1ν ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ- ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΣΗΜΖ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ηηο εξγαζίεο ερεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1

2

ΖΥΖΣΗΚΑ 32 Kwatt γηα θάιπςε ζπλαπιηώλ
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 20 hz έσο 20 khz ηζρχνο
32 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 8 Aux FOH
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 24 Aux MONITOR
- FOH Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο
Reverb & delay
- MONITOR Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6
κεραλέο Reverb & delay - 12 equalizer
- 18 monitor 1200 watt 2 way
- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε
θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
16 θηλεηέο θεθαιέο BIM 7R
4 (lampar) κε 24 par 64 ειεγρφκελα απφ
αλεμάξηεηα
Dimmer
2 Μεραλέο θαπλνχ
2 Πξνβνιείο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR.
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
Back Line:
Πιήξεο set Drums
Bass amplifier
2 GTR amplifier
1 Electrets Piano 88 keys
Αλαιφγηα κνπζηθψλ
ΖΥΖΣΗΚΑ 10 Kwatt
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο
10 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 32 εηζφδσλ κε 12 Aux θαη 2 effect
- 8 monitor 500 watt 2 way
- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
Αλάξηεζε ζε ηδίληα χςνπο 5 κέηξσλ κε Trees 9 κέηξσλ.
Ο θσηηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB

χλνιν
Δθδειψζεσλ

2

8

Πξνυπνινγηζκφο
αλά εθδήισζε

ΤΝΟΛΑ

3

4

5

6

7

8

9

Μεράλεκα θαπλνχ
Πξνβνιέαο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR
Κνλζφια θσηηζκνχ γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ
ΖΥΖΣΗΚΑ κηθξώλ ηνπηθώλ ζρεκάησλ θαη κνπζηθήο Back
round
Ζρεηηθφ ζχζηεκα 3 kwatt
1 θνλζφια ήρνπ 16 channel 4 Aux
4 ερεία 2 way 800 watt
Μηθξφθσλα - MP3 player
ΦΧΣΗΜΟ
4 Σδίληα χςνπο 3 κέηξσλ κε πξνβνιείο HQI 1000 watt
ΖΥΖΣΗΚΑ γηα ζέαηξν
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο 2
kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 16 εηζφδσλ κε 6 Aux θαη 2 effect
- 2 monitor 500 watt 2 way
- 8 αζχξκαηα κηθξφθσλα πέηνπ
- 4 κηθξφθσλα ππθλσηηθά shot gun
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε
θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
20 ζεαηξηθά θψηα fresnel 1 kwatt
15 ζεαηξηθά θψηα κε καραίξηα θαη ίξηδα 800 watt
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
HXHTIKA ζπζηήκαηα αλαθνηλψζεσλ θαη κνπζηθήο Back
round
ΠΡΟΒΟΛΗΚΑ
- Videoproject 5000 ansi-lumen κε αλάιπζε 1920 x 1080
- Οζφλε 300 x 400 cm. ζηεξηδφκελε ζε βάζεηο χςνπο 5
κέηξσλ
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ
Γελλήηξηα 150 KVA αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη εμφδνπο
3 x 63A & 3 x 125A. πκπεξηιακβάλνληαη ηα θαχζηκα.
ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ
Ρεπκαηνδφηηζε απφ θεληξηθνχο πίλαθεο ηνπ Γήκνπ. Παξνρέο
5 x 25 mm & 5 x 16 mm κήθνπο 100 κέηξσλ Πίλαθεο
δηαλνκήο θνξηίσλ.
Ζ ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεηαη απφ Σερλνιφγν ειεθηξνιφγν.
ΣΔΝΣΔ
Σέληα ηχπνπ παγφδαο δηαζηάζεσλ 3 x 3 κέηξσλ απφ PVC
Ύςνο παγφδαο θαηψηεξν 245 cm - αλψηεξν 330 cm.
ΔΞΔΓΡΑ

17

3

7

1

1

1

1
πλνιηθά

10 Ζ εμέδξα αλαπηχζζεηαη αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν ην δε χςνο
δηακνξθψλεηε απφ 15 cm έσο 150 cm
Σηκή ηεηξαγσληθνχ 8,00€
11 ΚΑΘΗΜΑΣΑ
Καζίζκαηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη πιαζηηθή έδξα.
Σηκή θαζίζκαηνο 1,00€
12 ΣΡΑΠΔΕΗΑ
Σξαπέδηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη θαπάθη κειακίλεο θαθέ
δηαζηάζεσλ 180 x 55 cm.
Σηκή ηξαπεδηνχ 10,00€
13 ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
Πηπζζφκελα θηγθιηδψκαηα απηνζηήξηρηα κήθνπο 2 κέηξα
έθαζην. Σα θηγθιηδψκαηα λα έρνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο
κεηαμχ ηνπο. Μέγηζηε πνζφηεηα ζε εθδήισζε έσο 30
θηγθιηδψκαηα ζπλνιηθνχ κήθνπο 60 κέηξσλ.
Σηκή θηγθιηδψκαηνο (2 κέηξσλ) 6,00€
14 ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (πεξίπησζε 1 θαη 2)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ζρνιήπηεο θσηηζηέο
& ειεθηξνιφγνη κε αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε - εκπεηξία. Καη
εξγάηεο. Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή
θάιπςε.
15 ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (πεξίπησζε 3 θαη 4)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ζρνιήπηεο θαη
ειεθηξνιφγνο κε αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε. Όινη νη
εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε.
16 ΠΡΟΒΟΛΖ
Αλαθνηλψζεηο κε απηνθίλεην (ληνπληνχθα). Ηζρχο ζπζηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ 100 watt. Ζ αλαθνίλσζε αθνξά ηελ
γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηε ε εθδήισζε. Ο ρξφλνο ησλ αλαθνηλψζεσλ
είλαη 1 ψξα αλά εθδήισζε.
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ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΑΡΘΡΟ 2ν ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα δηελεξγεζνχλ θαηφπηλ εληνιήο ηνπ γξαθείνπ ηνπ ΝΠΓΓ απφ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο παξνχζαο έσο θαη 31/12/2019 ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
ΑΡΘΡΟ 3ν ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο Δξγαζηψλ / Τπεξεζηψλ.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο εξγαζηψλ δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο , ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε , κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν αλάδνρνο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:
α) λα παξαιάβεη ηηο ππεξεζίεο ,
β) λα θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζνληαο πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο

πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
γ) λα απνξξίςεη νιφθιεξε ή κέξνπο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο , θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο φισλ
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, πνπ έρεη νξηζζεί κε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγείηαη σο θαηά Νφκν αξκφδην, γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ
ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε.
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ θνηλνπνηείηαη ζην
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216 , 219 ΚΑΗ 220 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 4ν ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ /
εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο θαη ηε έγθξηζή ηνπ απφ ην Γ ηνπ
ΝΠΓΓ. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη:
α) Σηκνιφγην Παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηεο Τπεξεζίαο.
β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ /ππεξεζηψλ .
γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά.
Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014
«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ), ε
νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,07% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α.
β) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Π.Π ( Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ ) ε νπνία
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.
Δπί ηεο θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ο.Γ.Α 20%
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο .
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 5ν ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο:
1) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ, ε νπνία εγθαίξσο ζα ελεκεξψλεη γηα
ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ηεο θάζε εθδήισζεο θαζψο θαη γηα ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ πνπ
ζα απαηηεζεί.
2) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ έγγξαθε εληνιή απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΝΠΓΓ
Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
3) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ θάζε εθδήισζε λα θαηαζέηεη ζην γξαθείν ηνπ ΝΠΓΓ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε εθδήισζεο.

4) Ο αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ή αχμεζε ησλ ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηηο εξγαζίεο πνπ
πξαγκαηνπνηεί.
5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ εξγαζία φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά,
κεραλήκαηα θαη νπνηαδήπνηε κέζα. Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο
απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο φπσο είλαη νη δαπάλεο κηζζψλ θαη
εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο γηα ηε
κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο,
θζνξάο ηνπο θ.ι.π. νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απφζβεζεο, κηζζψλ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, θφξνη,
ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ δεκηψλ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ θχξην ηεο εξγαζίαο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο δαπάλε
απαξαίηεηε γηα ηελ ηερληθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
6. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην
γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα.
7. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηα ηέιε, νη θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο
επηβαξχλζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιή ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 6ν ΔΚΥΧΡΖΔΗ - ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ
Καλέλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη νιηθά ή κεξηθά ηε ζχκβαζε ή ηηο
εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο νπνηνλδήπνηε. Καη’ εμαίξεζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηθαηνχηαη λα
εθρσξήζεη ην δηθαίσκα είζπξαμεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαηαβιεηέσλ απφ ηνλ Γήκν κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα.
ΑΡΘΡΟ 7ν ΔΚΠΣΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ – ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε )
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο , πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξβεί ππαίηηα ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο , ιακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. (παξάγξαθνο 1γ ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ, 4412/16)
2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά
ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 (ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/2016) ε αλαζέηνπζα αξρή
θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε , ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο
ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ ζε πξνζεζκία αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη
πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηέζεθε απφ ηελ εηδηθή φριεζε
παξέιζεη ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο
2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε
φηαλ:
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ πξαγκαηνπνηεζήθαλ κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ
εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16).

3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε,
επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ΝΠΓΓ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.
4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδεηαη ε θείκελε λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 8ν ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ
κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132, ηνπ Ν. 44312/2016
β) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε
δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ ππνρξεσηηθά
κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (Α΄115).
ΑΡΘΡΟ 9ν ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
Γεληθφηεξα ε παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ
ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ
εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ Λέζβνπ
αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα ζα αλαθχνληαη
κεηαμχ ηνπο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο, απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα
Διιεληθά Γηθαζηήξηα.

ΑΡΘΡΟ 10ν : ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, ήηνη απφ ……………….. θαη κέρξη
ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην
αξγφηεξν κέρξη ……/……../2019.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε, ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα, δχν (2) γηα ην ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ

& Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ θαη έλα (1) αληίγξαθν γηα ηνλ «ΑΝΑΓΟΥΟ».
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ ΝΠΓΓ
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ &
ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΦΑΡΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ
ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1

2

ΖΥΖΣΗΚΑ 32 Kwatt γηα θάιπςε ζπλαπιηώλ
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 20 hz έσο 20 khz ηζρχνο 32
kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 8 Aux FOH
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 24 Aux MONITOR
- FOH Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο Reverb &
delay
- MONITOR Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο
Reverb & delay - 12 equalizer
- 18 monitor 1200 watt 2 way
- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
16 θηλεηέο θεθαιέο BIM 7R
4 (lampar) κε 24 par 64 ειεγρφκελα απφ αλεμάξηεηα
Dimmer
2 Μεραλέο θαπλνχ
2 Πξνβνιείο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR.
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
Back Line:
Πιήξεο set Drums
Bass amplifier
2 GTR amplifier
1 Electrets Piano 88 keys
Αλαιφγηα κνπζηθψλ
ΖΥΖΣΗΚΑ 10 Kwatt
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο 10
kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 32 εηζφδσλ κε 12 Aux θαη 2 effect
- 8 monitor 500 watt 2 way
- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
Αλάξηεζε ζε ηδίληα χςνπο 5 κέηξσλ κε Trees 9 κέηξσλ.
Ο θσηηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηε κε:

χλνιν
Δθδειψζεσλ

2

8

Πξνυπνινγ
ηζκφο αλά
εθδήισζε

ΤΝΟΛΑ

3

4

5
6

7

8

9

10

16 led par RGB
Μεράλεκα θαπλνχ
Πξνβνιέαο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR
Κνλζφια θσηηζκνχ γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ
ΖΥΖΣΗΚΑ κηθξώλ ηνπηθώλ ζρεκάησλ θαη κνπζηθήο Back
round
Ζρεηηθφ ζχζηεκα 3 kwatt
1 θνλζφια ήρνπ 16 channel 4 Aux
4 ερεία 2 way 800 watt
Μηθξφθσλα - MP3 player
ΦΧΣΗΜΟ
4 Σδίληα χςνπο 3 κέηξσλ κε πξνβνιείο HQI 1000 watt
ΖΥΖΣΗΚΑ γηα ζέαηξν
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο 2 kwatt
κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 16 εηζφδσλ κε 6 Aux θαη 2 effect
- 2 monitor 500 watt 2 way
- 8 αζχξκαηα κηθξφθσλα πέηνπ
- 4 κηθξφθσλα ππθλσηηθά shot gun
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
20 ζεαηξηθά θψηα fresnel 1 kwatt
15 ζεαηξηθά θψηα κε καραίξηα θαη ίξηδα 800 watt
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
HXHTIKA ζπζηήκαηα αλαθνηλψζεσλ θαη κνπζηθήο Back round
ΠΡΟΒΟΛΗΚΑ
- Videoproject 5000 ansi-lumen κε αλάιπζε 1920 x 1080
- Οζφλε 300 x 400 cm. ζηεξηδφκελε ζε βάζεηο χςνπο 5 κέηξσλ
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ
Γελλήηξηα 150 KVA αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη εμφδνπο 3 x
63A & 3 x 125A. πκπεξηιακβάλνληαη ηα θαχζηκα.
ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ
Ρεπκαηνδφηηζε απφ θεληξηθνχο πίλαθεο ηνπ Γήκνπ. Παξνρέο 5 x 25
mm & 5 x 16 mm κήθνπο 100 κέηξσλ Πίλαθεο δηαλνκήο θνξηίσλ.
Ζ ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεηαη απφ Σερλνιφγν ειεθηξνιφγν.
ΣΔΝΣΔ
Σέληα ηχπνπ παγφδαο δηαζηάζεσλ 3 x 3 κέηξσλ απφ PVC
Ύςνο παγφδαο θαηψηεξν 245 cm - αλψηεξν 330 cm.
ΔΞΔΓΡΑ
Ζ εμέδξα αλαπηχζζεηαη αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν ην δε χςνο
δηακνξθψλεηε απφ 15 cm έσο 150 cm
Σηκή ηεηξαγσληθνχ 8,00€
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ΚΑΘΗΜΑΣΑ
Καζίζκαηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη πιαζηηθή έδξα.
Σηκή θαζίζκαηνο 1,00€

4

ΣΡΑΠΔΕΗΑ
Σξαπέδηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη θαπάθη κειακίλεο θαθέ
δηαζηάζεσλ 180 x 55 cm.
Σηκή ηξαπεδηνχ 10,00€

3

ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
Πηπζζφκελα θηγθιηδψκαηα απηνζηήξηρηα κήθνπο 2 κέηξα έθαζην.
Σα θηγθιηδψκαηα λα έρνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο κεηαμχ ηνπο.
Μέγηζηε πνζφηεηα ζε εθδήισζε έσο 30 θηγθιηδψκαηα ζπλνιηθνχ
κήθνπο 60 κέηξσλ.
Σηκή θηγθιηδψκαηνο (2 κέηξσλ) 6,00€
ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (πεξίπησζε 1 θαη 2)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ζρνιήπηεο θσηηζηέο &
ειεθηξνιφγνη κε αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε - εκπεηξία. Καη εξγάηεο.
Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε.
ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (πεξίπησζε 3 θαη 4)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ζρνιήπηεο θαη
ειεθηξνιφγνο κε αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε. Όινη νη εξγαδφκελνη
έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε.
ΠΡΟΒΟΛΖ
Αλαθνηλψζεηο κε απηνθίλεην (ληνπληνχθα). Ηζρχο ζπζηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ 100 watt. Ζ αλαθνίλσζε αθνξά ηελ γεσγξαθηθή
πεξηνρή ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηε ε
εθδήισζε. Ο ρξφλνο ησλ αλαθνηλψζεσλ είλαη 1 ψξα αλά
εθδήισζε.

ζεηο
640 η.κ.
χλνιν
θαζηζκά
ησλ 875
ηεκάρηα
χλνιν
ηξαπεδη
ψλ
10
ηεκάρηα
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20
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χλνιν
ΦΠΑ 17%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ
ΚΔΙΔΡΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
Ν.Π.Γ.Γ.
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
& ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ
& ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2019
ΣΟΤ ΝΠΓΓ

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 27/2019

ΜΔΛΔΣΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2019
ΣΟΤ ΝΠΓΓ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ
ΠΙΣΩΗ: 50.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 17%
KA 15. 6117.0005
CPV: 71356300-1

ΤΝΖΜΜΔΝΑ
1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
3. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ &
ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΝΠΓΓ

Αξηζκ. 27/2019
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ερεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ 2019 ηνπ ΝΠΔΔ Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ &
Σνπξηζκνύ Δήκνπ Λέζβνπ.
πγθεθξηκέλα αθνξά εξγαζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ εθδειώζεσλ ηνπ Λεζβηαθνύ
Καινθαηξηνύ 2019, ηνπ Φεζηηβάι Γπλαηθώλ ζηελ Εξεζό, ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ θαη θάζε
άιιεο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο πνπ δηεμαρζεί έσο 31/12/2019. Επίζεο πεξηιακβάλεη εξγαζίεο
ηερληθήο ππνζηήξημεο αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ όπσο ε Παλειιήληα πλάληεζε Αλάπηπμεο
Κσπειαζίαο, ε Aegean Reggata 2019, o εκηκαξαζώληνο Μεζνηόπνπ θαη θάζε άιιε
αζιεηηθή εθδήισζε πνπ ζα δηεμαρζεί έσο 31/12/2019
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εθδήισζεο νη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ
πεξηιακβάλνπλ :
Μίζζσζε θαη ηνπνζέηεζε:
α) ΖΥΖΣΗΚΑ 32 Kwatt γηα θάισυε ζσλασιηώλ
ην ερεηηθό ζύζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ηρεία απόθξηζεο ζπρλνηήησλ από 20 hz έσο 20 khz ηζρύνο 32 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζόια ήρνπ 48 εηζόδσλ κε 8 Aux FOH
- Κνλζόια ήρνπ 48 εηζόδσλ κε 24 Aux MONITOR
- FOH Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο Reverb & delay
- MONITOR Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο Reverb & delay - 12
equalizer
- 18 monitor 1200 watt 2 way
- Μηθξόθσλα - DI box.
- Καιώδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
ύζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε θσηηζκνύ.
Ο θσηηζκόο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
16 θηλεηέο θεθαιέο BIM 7R
4 (lampar) κε 24 par 64 ειεγρόκελα από αλεμάξηεηα Dimmer
2 Μεραλέο θαπλνύ
2 Πξνβνιείο παξαθνινύζεζεο 1200 watt MSR.
Κνλζόια θσηηζκνύ: γηα ρεηξηζκό ησλ αλσηέξσ.
Back Line:
Πιήξεο set Drums
Bass amplifier
2 GTR amplifier
1 Electrets Piano 88 keys
β) ΖΥΖΣΗΚΑ 10 Kwatt

ην ερεηηθό ζύζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ηρεία απόθξηζεο ζπρλνηήησλ από 40 hz έσο 17 khz ηζρύνο 10 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζόια ήρνπ 32 εηζόδσλ κε 12 Aux θαη 2 effect
- 8 monitor 500 watt 2 way
- Μηθξόθσλα - DI box.
- Καιώδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
Αλάξηεζε ζε ηδίληα ύςνπο 5 κέηξσλ κε Trees 9 κέηξσλ.
Ο θσηηζκόο ζα πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
Μεράλεκα θαπλνύ
Πξνβνιέαο παξαθνινύζεζεο 1200 watt MSR
Κνλζόια θσηηζκνύ γηα ρεηξηζκό ησλ αλσηέξσ
γ ) ΖΥΖΣΗΚΑ κηθρώλ ηοπηθώλ ζτεκάηφλ θαη κοσζηθής Back round
Ηρεηηθό ζύζηεκα 3 kwatt
1 θνλζόια ήρνπ 16 channel 4 Aux
4 ερεία 2 way 800 watt
Μηθξόθσλα - MP3 player
ΦΧΣΗΜΟ
4 Σδίληα ύςνπο 3 κέηξσλ κε πξνβνιείο HQI 1000 watt
δ) ΖΥΖΣΗΚΑ γηα ζέαηρο
ην ερεηηθό ζύζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ηρεία απόθξηζεο ζπρλνηήησλ από 40 hz έσο 17 khz ηζρύνο 2 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζόια ήρνπ 16 εηζόδσλ κε 6 Aux θαη 2 effect
- 2 monitor 500 watt 2 way
- 8 αζύξκαηα κηθξόθσλα πέηνπ
- 4 κηθξόθσλα ππθλσηηθά shot gun
- Καιώδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
ύζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε θσηηζκνύ.
Ο θσηηζκόο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
20 ζεαηξηθά θώηα fresnel 1 kwatt
15 ζεαηξηθά θώηα κε καραίξηα θαη ίξηδα 800 watt
Κνλζόια θσηηζκνύ: γηα ρεηξηζκό ησλ αλσηέξσ.
ε) HXHTIKA ζπζηήκαηα αλαθνηλώζεσλ θαη κνπζηθήο Back round
ζη) ΠΡΟΒΟΛΗΚΑ
- Videoproject 5000 ansi-lumen κε αλάιπζε 1920 x 1080
- Οζόλε 300 x 400 cm. ζηεξηδόκελε ζε βάζεηο ύςνπο 5 κέηξσλ

δ) ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ

Γελλήηξηα 150 KVA αζόξπβεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη εμόδνπο 3 x 63A & 3 x 125A.
πκπεξηιακβάλνληαη ηα θαύζηκα.
ε) ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ
Ρεπκαηνδόηηζε από θεληξηθνύο πίλαθεο ηνπ Δήκνπ. Παξνρέο 5 x 25 mm & 5 x 16 mm
κήθνπο 100 κέηξσλ Πίλαθεο δηαλνκήο θνξηίσλ.
Η ειεθηξνδόηεζε ζα γίλεηαη από Σερλνιόγν ειεθηξνιόγν.
ζ) ΣΔΝΣΔ
Σέληα ηύπνπ παγόδαο δηαζηάζεσλ 3 x 3 κέηξσλ από PVC. νο παγόδαο θαηώηεξν 245 cm αλώηεξν 330 cm
η ) ΔΞΔΓΡΑ
.Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο θάζε εθδήισζεο νη εμέδξεο ζα είλαη απιέο ή κε βαζκίδεο.
Η εμέδξα αλαπηύζζεηαη αλα ηεηξαγσληθό κέηξν ην δε ύςνο δηακνξθώλεηε από 15 cm έσο
150 cm . Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο θάζε εθδήισζεο νη εμέδξεο ζα είλαη απιέο ή κε βαζκίδεο
ηα) ΚΑΘΗΜΑΣΑ
500 Καζίζκαηα κε κεηαιιηθό ζθειεηό θαη πιαζηηθή έδξα
ηβ)ΣΡΑΠΔΕΗΑ
10 Σξαπέδηα κε κεηαιιηθό ζθειεηό θαη θαπάθη κειακίλεο θαθέ δηαζηάζεσλ 180 x 55 cm.
ηγ)ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
Πηπζζόκελα θηγθιηδώκαηα απηνζηήξηρηα κήθνπο 2 κέηξα έθαζην. Σα θηγθιηδώκαηα λα έρνπλ
ζύζηεκα θιεηδώκαηνο κεηαμύ ηνπο. Σν κέγηζην κήθνο πνπ ζα κπνξεί λα δηαηεζεί ζε
εθδήισζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 60 κέηξα ήηνη δηάζεζε έσο 30 θηγθιηδσκάησλ.
ηδ) ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (γηα ηελ ιεηηοσργία ηες περίπηφζες 1 θαη 2)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειώζεσλ. Ηρνιήπηεο θσηηζηέο & ειεθηξνιόγνη κε
αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε - εκπεηξία. Καη εξγάηεο. Όινη νη εξγαδόκελνη έρνπλ πιήξε
αζθαιηζηηθή θάιπςε.
ηε) ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (γηα ηελ ιεηηοσργία ηες περίπηφζες 3 θαη 4)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειώζεσλ. Ηρνιήπηεο θαη ειεθηξνιόγνο κε αθαδεκατθή
πηζηνπνίεζε. Όινη νη εξγαδόκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε
ηζη) Αλαθοηλώζεης
Αλαθνηλώζεηο κε απηνθίλεην (ληνπληνύθα). Ιζρύο ζπζηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ 100 watt. Η
αλαθνίλσζε αθνξά ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηε ε εθδήισζε. Ο ρξόλνο ησλ αλαθνηλώζεσλ είλαη 1 ώξα αλά εθδήισζε.
Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ιήγεη
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο, έσο 31/12/2019

Σόπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη όιεο νη Δεκνηηθέο Ελόηεηεο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ,
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. ην Ν.4412/2016 «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» θαη ηδίσο ησλ
άξζξσλ 116 θαη 117
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κύξσζε ηνπ Κώδηθα
Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
3. ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»
4. ην Π.Δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο»
5. ηηο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ.
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό πξόρεηξν δηαγσληζκό.
Σν ηειηθό ύςνο ηεο δαπάλεο ζα εμαξηεζεί από ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΔΔ Πνιηηηζκνύ
Αζιεηηζκνύ & Σνπξηζκνύ Δήκνπ Λέζβνπ θαη ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζα μεπεξάζεη
ην όρηο ηφλ 50.000,00 € ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ Φ.Π.Α 17%.

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΑΚΖ ΧΣΖΡΗΑ

Μσηηιήλε Μάρηηος 2019
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΦΑΡΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ &

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2019 ΣΟΤ ΝΠΓΓ

Αξηζκ. 27/2019

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1

2

ΖΥΖΣΗΚΑ 32 Kwatt γηα θάιπςε ζπλαπιηώλ
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 20 hz έσο 20 khz ηζρχνο
32 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 8 Aux FOH
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 24 Aux MONITOR
- FOH Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο
Reverb & delay
- MONITOR Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6
κεραλέο Reverb & delay - 12 equalizer
- 18 monitor 1200 watt 2 way
- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε
θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
16 θηλεηέο θεθαιέο BIM 7R
4 (lampar) κε 24 par 64 ειεγρφκελα απφ
αλεμάξηεηα
Dimmer
2 Μεραλέο θαπλνχ
2 Πξνβνιείο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR.
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
Back Line:
Πιήξεο set Drums
Bass amplifier
2 GTR amplifier
1 Electrets Piano 88 keys
Αλαιφγηα κνπζηθψλ
ΖΥΖΣΗΚΑ 10 Kwatt
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο
10 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 32 εηζφδσλ κε 12 Aux θαη 2 effect
- 8 monitor 500 watt 2 way

χλνιν
Δθδειψζεσλ

2

Πξνυπνινγηζκφο
αλά εθδήισζε

ΤΝΟΛΑ

2.400,00€

4.800,00€

3

4

5

6

7

8

- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
Αλάξηεζε ζε ηδίληα χςνπο 5 κέηξσλ κε Trees 9 κέηξσλ.
Ο θσηηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
Μεράλεκα θαπλνχ
Πξνβνιέαο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR
Κνλζφια θσηηζκνχ γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ
ΖΥΖΣΗΚΑ κηθξώλ ηνπηθώλ ζρεκάησλ θαη κνπζηθήο Back
round
Ζρεηηθφ ζχζηεκα 3 kwatt
1 θνλζφια ήρνπ 16 channel 4 Aux
4 ερεία 2 way 800 watt
Μηθξφθσλα - MP3 player
ΦΧΣΗΜΟ
4 Σδίληα χςνπο 3 κέηξσλ κε πξνβνιείο HQI 1000 watt
ΖΥΖΣΗΚΑ γηα ζέαηξν
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο 2
kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 16 εηζφδσλ κε 6 Aux θαη 2 effect
- 2 monitor 500 watt 2 way
- 8 αζχξκαηα κηθξφθσλα πέηνπ
- 4 κηθξφθσλα ππθλσηηθά shot gun
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε
θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
20 ζεαηξηθά θψηα fresnel 1 kwatt
15 ζεαηξηθά θψηα κε καραίξηα θαη ίξηδα 800 watt
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
HXHTIKA ζπζηήκαηα αλαθνηλψζεσλ θαη κνπζηθήο Back
round
ΠΡΟΒΟΛΗΚΑ
- Videoproject 5000 ansi-lumen κε αλάιπζε 1920 x 1080
- Οζφλε 300 x 400 cm. ζηεξηδφκελε ζε βάζεηο χςνπο 5
κέηξσλ
ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ
Γελλήηξηα 150 KVA αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη εμφδνπο
3 x 63A & 3 x 125A. πκπεξηιακβάλνληαη ηα θαχζηκα.
ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ
Ρεπκαηνδφηηζε απφ θεληξηθνχο πίλαθεο ηνπ Γήκνπ. Παξνρέο
5 x 25 mm & 5 x 16 mm κήθνπο 100 κέηξσλ Πίλαθεο
δηαλνκήο θνξηίσλ.
Ζ ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεηαη απφ Σερλνιφγν ειεθηξνιφγν.

8

900,00€

7.200,00€

600,00€

17
11.900,00€
100,00€

800,00€

3

3.300,00
300,00€

7

200,00€

1.400,00€

1

250,00€

250,00€

1

600,00€

600,00€

1

100,04€

100,04€

9

ΣΔΝΣΔ
Σέληα ηχπνπ παγφδαο δηαζηάζεσλ 3 x 3 κέηξσλ απφ PVC
Ύςνο παγφδαο θαηψηεξν 245 cm - αλψηεξν 330 cm.

ΔΞΔΓΡΑ
10 Ζ εμέδξα αλαπηχζζεηαη αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν ην δε χςνο
δηακνξθψλεηε απφ 15 cm έσο 150 cm
Σηκή ηεηξαγσληθνχ 8,00€
11 ΚΑΘΗΜΑΣΑ
Καζίζκαηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη πιαζηηθή έδξα.
Σηκή θαζίζκαηνο 1,00€
12 ΣΡΑΠΔΕΗΑ
Σξαπέδηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη θαπάθη κειακίλεο θαθέ
δηαζηάζεσλ 180 x 55 cm.
Σηκή ηξαπεδηνχ 10,00€
13 ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
Πηπζζφκελα θηγθιηδψκαηα απηνζηήξηρηα κήθνπο 2 κέηξα
έθαζην. Σα θηγθιηδψκαηα λα έρνπλ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο
κεηαμχ ηνπο. Μέγηζηε πνζφηεηα ζε εθδήισζε έσο 30
θηγθιηδψκαηα ζπλνιηθνχ κήθνπο 60 κέηξσλ.
Σηκή θηγθιηδψκαηνο (2 κέηξσλ) 6,00€
14 ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (πεξίπησζε 1 θαη 2)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ζρνιήπηεο θσηηζηέο
& ειεθηξνιφγνη κε αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε - εκπεηξία. Καη
εξγάηεο. Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή
θάιπςε.
15 ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (πεξίπησζε 3 θαη 4)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ζρνιήπηεο θαη
ειεθηξνιφγνο κε αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε. Όινη νη
εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε.
16 ΠΡΟΒΟΛΖ
Αλαθνηλψζεηο κε απηνθίλεην (ληνπληνχθα). Ηζρχο ζπζηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ 100 watt. Ζ αλαθνίλσζε αθνξά ηελ
γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηε ε εθδήισζε. Ο ρξφλνο ησλ αλαθνηλψζεσλ
είλαη 1 ψξα αλά εθδήισζε.

1

30

4

3

250,00
πλνιηθά
ζηηο 30
εθδειψζεηο
640 η.κ.
χλνιν
θαζηζκάησλ
875 ηεκάρηα
χλνιν
ηξαπεδηψλ
10 ηεκάρηα

250,00
5.120,00€

875,00€

100,00€

3

180,00€

540,00€

10

250,00€

2.500,00€

20

150

3.000,00€

20

40

800,00€

χλνιν
ΦΠΑ 17%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

42.735,04€
7.264,96€
50.000,00€

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ο ΤΝΣΑΞΑ
ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.

Αηθαηεξηλάθε σηεξία

ΦΑΡΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε
ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ)
ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi
δηαδηθαζία αλάζεζεο

θαη ηε

Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/
αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [ΝΠΓΓ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΛΔΒΟΤ]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [93540]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : ΠΔΜΑΣΕΟΓΛΟΤ 1/ Πφιε: ΜΤΣΗΛΖΝΖ / Σαρ. Κσδηθφο:
[81132]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΑΚΖ ΧΣΖΡΗΑ]
- Σειέθσλν: [2251024244]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [aodm@mytilene.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο : Δξγαζία ερεηηθήο θαη ηερληθήο
ππνζηήξημεο πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ ΝΠΓΓ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ
& Σνπξηζκνχ Γήκνπ Λέζβνπ
CPV): [71356300-1]
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……………………………….]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ππεξεζίεο]

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ
ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ

Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Απάληεζε:
Ξιήξεο Δπσλπκία:
[ ]
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ):
[ ]
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
[……]
Ρειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε
[……]
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii;
Κόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο
απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Κεηξψν εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη,
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο
V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ
θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο,
θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη,

Απάληεζε:

[ ] Λαη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

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

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ
επίζεκν θαηάινγνv:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη
δ) [] Λαη [] Όρη
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο
IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά
πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) [] Λαη [] Όρη
ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ
ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
δσξεάλ;
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ):
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……][……]
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Απάληεζε:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[] Λαη [] Όρη
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
απφ θνηλνχ κε άιινποvi;
Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ
α) [……]
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο
β) [……]
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) [……]
γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο
[ ]
ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη
πξνζθνξά.
Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Νλνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη
[……]
ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]

Ρειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

[……]
[……]
[……]

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛ vii
Σηήξημε:
Απάληεζε:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;

[]Λαη []Όρη

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από
ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο
εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην
ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV
θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα
[]Λαη []Όρη
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
ππεξγνιαβίαο;
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
αλαιάβνπλ:
[…]
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη'
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο
θνξέαο
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο
ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα
θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο viii
Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·

2. δσξνδνθίαx,xi·
3. απάηεxii·

4. ηξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα
δξαζηεξηόηεηεοxiii·

ή

εγθιήκαηα

ζπλδεόκελα

κε

ηξνκνθξαηηθέο

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαοxiv·

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ xv.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

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

[] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [
]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

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

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

[……]

Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ
Απάληεζε:
θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
[] Λαη [] Όρη
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξφθεηηαη:
β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο
- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xxiii
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα,
παξάπησκα θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ xxv;

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxvi :

ΦΝΟΝΗ

ΔΗΠΦΝΟΔΠ
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ
ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

γ.1) [] Λαη [] Όρη
-[] Λαη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Λαη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Λαη [] Όρη
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
[……]

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

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
Απάληεζε:

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

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

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ
χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή

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

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Λαη [] Όρη
[.......................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
[] Λαη [] Όρη
[…...........]

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

[.........…]
[] Λαη [] Όρη

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

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Έρνπλ
επηβιεζεί
ζε
βάξνο
ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία
ιήμεο
ηεο
πξνζεζκίαο
ππνβνιήο
πξνζθνξάο
ή
αίηεζεο
ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα
ειεγθηηθά
φξγαλα
ηνπ
Πψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο

[...................…]
[] Λαη [] Όρη

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

[] Λαη [] Όρη

εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο
πνπ
ραξαθηεξίδνληαη,
ζχκθσλα
κε
ηελ
ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011
(Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο
«πςειήο»
ή
«πνιχ
πςειήο»
ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο
ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά
φξγαλα
ηνπ
Πψκαηνο
Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά
απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη
ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα
έρνπλ
απνθηήζεη
ηειεζίδηθε
θαη
δεζκεπηηθή ηζρχ

Γ. ΑΙΙΝΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ
πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο
Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii:
Ππληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
3310/2005 ;

Απάληεζε:
[] Λαη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα ? ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα
ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
Απάληεζε
θξηηεξίσλ επηινγήο
Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
[] Λαη [] Όρη
επηινγήο;

Α: Θαηαιιειόηεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
Απάληεζε
1) Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη
[…]
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο
κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Σξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν
[] Λαη [] Όρη
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε
θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο
δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο
θνξέαο:
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
[ …] [] Λαη [] Όρη
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

Β: Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
επάξθεηα
1α) Ν («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
θαη/ή,
1β) Ν κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ
αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν
εμήο xxxiv:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2α) Ν εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ
θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο

Απάληεζε:
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…]λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα

ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ
εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Ν κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα
θαη γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

3) Πε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο
εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
5) Ρν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ
αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην
εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη
λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή
πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα

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

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii θαη ε αληίζηνηρε αμία)

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

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

Γ: Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Απάληεζε:
1α) Κφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
έξγσλ:
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά
ηελ θαιή εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
1β) Κφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο
ππεξεζηώλ:
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ
έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχοxl:
2) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
Πηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη
ηα αθφινπζα:
4) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ
θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο
πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε,
γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη
λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ
ηδηαίηεξν ζθνπό:
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…]
Έξγα: [……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Ξεξηγξα πνζά
εκεξνκ
παξαιήπ
θή
ελίεο
ηεο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Λαη [] Όρη

πνηόηεηαο;
6) Νη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ
δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Ρν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

9) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη,
λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα
(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ :
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
γλεζηφηεηαο·
Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ:
Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο
ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ,
κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα
ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Λαη [] Όρη

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

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

Γ: Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη Απάληεζε:
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Λαη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο;
[……] [……]
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά
ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Λαη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα ή πξόηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
[……] [……]
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά
ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

Κέξνο V: Ξεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή
θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ
πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα
πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη

πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Ξιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο
[….]
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ
κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά [] Λαη [] Όρηxlv
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα
απαηηνχκελα έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη
εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi
ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην
θαζέλα:

i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη
ην ζχλνιν απηψλ
ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
iii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο
ζθνπνύο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο
θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο
εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο
από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην
ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
v Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
vii Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπηωζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ ωζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο
ηθαλόηεηεο άιιωλ θνξέωλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη'
εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο
πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
x χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά
φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξωζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη
ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξωηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε
λνκνζεζία).

xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξωζε ηεο
Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ηωλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ θαη ηωλ ζπλαθώλ µε
απηήλ Πξωηνθόιιωλ.
xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ
ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011,
ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xvi Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xvii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε,
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xxii
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxiii
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ
θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά
κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiv
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxv
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxvi
. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvii
Άξζξν 73 παξ. 5.
xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην
ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxix
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxx
Πξβι άξζξν 48.
xxxi
Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxii
Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ
(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
xxxiii Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε
κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
xxxiv
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.

xxxv
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxvi Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xxxvii Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xxxviii Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ
ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
xxxix Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ
ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
xl Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη
ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xli Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ,
πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
xlii Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ
αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ.
xliii
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xliv
Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
xlv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xlvi
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

