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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΤΙΡΟΛΘΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λαγοπάτθ & Αταλάντθσ 

Ρόλθ ΤΙΡΟΛΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 22132 

Χϊρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS2 GR252 

Τθλζφωνο 2713600402, 2713600458, 2713600478 

Φαξ 2710241433 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  svolou.katerina@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΣΒΩΛΟΥ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://www.tripolis.gr/  

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 5  Διμοσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ .6 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ θ παροχι γενικϊν δθμόςιων 
υπθρεςιϊν. 

 

Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ8  

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α'): 
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

 
 

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), 

θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και 
ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

5
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, 

ΑΕ  του Δθμοςίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα 
αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ 

Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

7
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  

1.5, Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) 
Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) 
Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και 
κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

8
 Συμπλθρϊνεται μόνο αν εμπίπτει ςτθν από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν ζννοια του 

άρκρων άρκρων 42 – 43  του ν. 4412/2016 
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το άρκρο 193 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κφρωςθ του 
Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και ο Αςτικόσ Κϊδικασ, 
όπωσ ιςχφουν.9 :  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 10  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.11 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.tripolis.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ12 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο ΔΘΜΟΣ ΤΙΡΟΛΘΣ, Κωδ. ΣΑ 
082/1. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 64.7321.0016 με τίτλο: 
«Δθμιουργία κζντρου προβολισ τθσ ςιδθροδρομικισ και ελαιοκομικισ Ιςτορίασ του 
Ελαιοχωρίου» ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020  του 
Φορζα  

Το ζργο  χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014 – 
2020 προςζγγιςθ CLLD LEADER» με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα 
από τθν ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικόσ ΣΑΕ του ζργου είναι 2017ΣΕ08210000. 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΕΝΤΟΥ ΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΣΙΔΗΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΙΟΥ» θ οποία ζχει 
ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα «Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020», Μζτρο 19: «Στιριξθ για 
τοπικι ανάπτυξθ μζςω του LEADER (ΤΑΡΤοΚ – Τοπικι Ανάπτυξθ με πρωτοβουλία Τοπικϊν 
Κοινοτιτων», Υπομζτρο 19.2: «Στιριξθ για τθν υλοποίθςθ πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ 
ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων» τθσ Αναπτυξιακισ 
Βόρειασ Ρελοποννιςου (ΑΝΒΟΡΕ ΑΕ), με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
4210/30.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΘΗ7Λ1-ΑΦΨ) και ζχει λάβει κωδικό ΟΡΣΑΑ 0011333845. Θ 
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από εκνικοφσ πόρουσ 
μζςω του ΡΔΕ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν προαναφερόμενθ Απόφαςθ Ζνταξθσ 
του Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου. 

                                                           
9
 Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα) 

10
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

11
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η 

πρόςβαςη ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνη. Περαιτζρω πληροφορίεσ παρζχονται ςτην διεφθυνςη (URL) : 
………………………..» 

12
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι  θ δθμιουργία Εκκεςιακοφ χϊρου προβολισ του αγροτικοφ  
βίου και ειδικότερα τθσ ελαιοκομικισ παράδοςθσ και τθσ ςιδθροδρομικισ ιςτορίασ του 
Ελαιοχωρίου του Διμου Τρίπολθσ και πιο ςυγκεκριμζνα: 

α)  θ αποκατάςταςθ και θ διαρρφκμιςθ του κτιρίου του παλαιοφ Δθμοτικοφ Σχολείου του 
Ελαιοχωρίου προκειμζνου να λειτουργιςει ωσ Κζντρο Ρροβολισ – Εκκεςιακόσ χϊροσ, 
ιτοι οικοδομικζσ εργαςίεσ και Θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ 

β)  θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου 

γ)  θ μουςειολογικι μελζτθ και οι μουςειογραφικζσ εργαςίεσ για τθν δθμιουργία τθσ 
ζκκεςθσ 

δ)  θ αποκατάςταςθ του ιςτορικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ 
ζκκεςθσ 

ε)  θ μελζτθ προβολισ και δθμοςιότθτασ ςτθν οποία περιλαμβάνονται και θ υλοποίθςθ 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (πιλοτικά). 

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα βαςιςτεί ςτισ εγκεκριμζνεσ από τθν Υπθρεςία προμελζτεσ 
και ςτισ Μελζτεσ Εφαρμογισ που κα ςυντάξει ο Ανάδοχοσ που κα αναδειχκεί από τον 
παρόντα διαγωνιςμό. 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι (Αναλυτικι 
Ρεριγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου) και ςτο Ραράρτθμα ΙΙ (Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων) 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά, οφείλουν να ζχουν λάβει 
πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εάν επικυμοφν, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να πραγματοποιιςουν επίςκεψθ ςτον 
χϊρο που κα δθμιουργθκεί ο Εκκεςιακόσ Χϊροσ. Θ επίςκεψθ αυτι κα γίνει κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, παρουςία αρμόδιου υπαλλιλου του Διμου 
Τρίπολθσ και κα είναι δυνατι μόνο ςτισ 21/01/2021 και από ϊρα 10:00 ζωσ 15:00.  

 

Οι προσ παροχι υπθρεςίεσ  κατατάςςονται  ςτουσ  ακόλουκουσ  κωδικοφσ του  Κοινοφ  
Λεξιλογίου  δθμοςίων  ςυμβάςεων (CPV):  

Α/Α CPV 

Είδθ/υπθρεςίεσ 
Ροςότθ

τα 

Τιμι 

μονάδασ 

χωρίσ 

ΦΡΑ, € 

Κόςτοσ 

χωρίσ ΦΡΑ, 

€ 

Κόςτοσ με 

ΦΡΑ, € 

Α  Μελζτθ εφαρμογισ     

1 79950000-8 (Υπθρεςίεσ 
διοργάνωςθσ εκκζςεων 
& ςυνεδρίων),  

 

Μελζτθ εφαρμογισ (ςυγγραφι και διαμόρφωςθ 

κειμζνων) – δθμιουργικό εκκζςεων, ςενάρια video 

κλπ, προςαρμογι τελικϊν διαμορφϊςεων και 

τρόπου τοποκζτθςθσ και οργάνωςθσ) 

1 284.617,38 284.617,38 352.925,55 
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Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα (μελζτθ εφαρμογισ και 
υλοποίθςθ):13: 

 

ΤΜΘΜΑ 1:  «Μουςειολογικόσ – Μουςειογραφικόσ ςχεδιαςμόσ & υλοποίθςθ», 
εκτιμϊμενθσ αξίασ  € 206.000,00 πλζον ΦΡΑ . 

ΤΜΘΜΑ 2:  «Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ εκκεςιακϊν χϊρων», εκτιμϊμενθσ 
αξίασ € 78.617,38 πλζον ΦΡΑ . 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο για τουσ εξισ λόγουσ: 

α) Οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ είναι ςε άμεςθ ςυνάφεια και ςυνζργεια με τον 
μουςειολογικό –μουςειογραφικό ςχεδιαςμό και δεν μποροφν να εκτελεςτοφν ανεξάρτθτα 
απ’ αυτόν. 

β) Θ δομι και θ ςφνκεςθ του οργανωτικοφ ςχιματοσ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα αποτελεί κριτιριο αξιολόγθςθσ και βακμολογείται ιδιαιτζρωσ. Συνεπϊσ, είναι 
προφανζσ ότι θ κοινι λειτουργία και ο ςυντονιςμόσ είναι απαιτοφμενο για τθν ζντεχνθ 
υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

γ) Με τθν υλοποίθςθ από ζνα ανάδοχο ςχιμα του ςυνόλου του φυςικοφ αντικειμζνου, 
διαςφαλίηεται ότι κα τθρθκεί το ςυμβατικό χρονοδιάγραμμα και δεν κα εγερκοφν αιτιάςεισ 
για εξωγενείσ επθρεαςμοφσ τθσ ομαλισ πορείασ εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων πενιντα δφο 
χιλιάδων εννιακοςίων είκοςι πζντε ευρϊ και πενιντα πζντε λεπτϊν ευρϊ (€ 352.925,55) 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 284.617,38 ΦΡΑ: € 
68.308,17). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε είκοςι τζςςερεισ  (24) μινεσ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, 

2. το Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

                                                           
13

 Ρρβλ άρκρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ 
μορφι χωριςτϊν τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων 
αυτϊν. Σε περίπτωςθ που αποφαςίςουν να μθν υποδιαιρζςουν ςε τμιματα, απαιτείται να  αναφζρουν 
ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ ι ςε Ραράρτθμα αυτισ ι ςε οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ.  
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3. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1,   

5. τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

6. το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

7. το άρκρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν Οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

8. το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

9. το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων 
ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

10. το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

11. το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

12. το Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

13. το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα»,  

14. το Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

15. το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», 

16. τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

17. τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

18. το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ & τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

19. το Ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ 
υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των 
ΦΟΔΣΑ υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των 
αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ Λοιπζσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.», 
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20. τθν με αρ. 134453/23.12.15 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με τίτλο «υκμίςεισ για τισ 
πλθρωμζσ των δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΡΔΕ 
(Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573 Β')» (Β' 
2857), 

21. το ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (Α' 30), 
όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων 
του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ..,  

22. το Ρ.Δ. 39/17 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ προδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», 

23. τθ διάταξθ του άρκρου 71 του Ν. 4509/2017 «Μζτρα κεραπείασ ατόμων που 
απαλλάςςονται από τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ...» (Α’ 
201), 

24. το άρκρο 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», 

25. το Ν. 3463/2006 (Α’ ΦΕΚ 114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

26. το Ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 
άλλεσ διατάξεισ», 

27. τθν με αρ. Ρ1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) Υπουργικι Απόφαςθ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

28. Το ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’) "Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα των ατόμων 
με αναπθρίεσ αι του Ρροαιρετικοφ πρωτοκόλλου ςτθ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα 
των ατόμων με αναπθρίεσ" 

29. το Ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ», 

30. το άρκρο 33 του Ν. 4608/2019 (Α’ 66), 

31. το άρκρο 56 του Ν. 4609/2019 (Α’ 67), 

32. τθν με αρ.  ΥΑΡ/Φ.40.4/1/989/2012  (ΦΕΚ  1301  Β’)  Απόφαςθ «Κφρωςθ Ρλαιςίου 
παροχισ υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ», 

33. τισ Οδθγίεσ για τθν προςβαςιμότθτα του περιεχομζνου του Ιςτοφ WCAG 2.0 
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html), 

34. τισ Βζλτιςτεσ Ρρακτικζσ για χριςθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου από κινθτζσ 
ςυςκευζσ, Εκδοςθ 1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά), 

35. τισ Οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ για User Agents UAAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά), 

36. τισ Οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ για ςυγγραφι περιεχομζνου Ιςτοφ ΑΤAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά), 

37. τθν με αρικμ. πρωτ. 73/12.4.2018 (Κωδικόσ Ρρόςκλθςθσ: Μ2794028) Ρρόςκλθςθ τθσ 
ΑΝΒΟΡΕ ΑΕ, 

38. Τθν με αρικμ. πρωτ. 4210/30.12.2019 Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΚΕΝΤΟΥ 
ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΘΣ ΣΙΔΘΟΔΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΘΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΟΧΩΙΟΥ» με Κωδικό ΟΡΣΑΑ 0011333845 ςτο CLLD/LEADER τθσ ΑΝΒΟΡΕ ΑΕ,  
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39. τθν υπ' αρικ.: 954/18 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Τρίπολθσ περί ζγκριςθσ 
ςυμμετοχισ του Διμου ςτθν 1θ Ρρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων παρεμβάςεων 
Δθμόςιου χαρακτιρα του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ CLLD/LEADER 2014-2020 και 
υποβολισ πρόταςθσ, κακϊσ και τθν τροποποίθςθ αυτισ, με τθν υπ' αρικ.: 989/18 
Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 

40. τθν υπ' αρικ.: 114/20 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Τρίπολθσ περί αποδοχισ 
τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ και αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ για τθν 
εγγραφι του ποςοφ 

41. τθν υπ' αρικ. πρωτ.: 35101/10-12-20 (ΑΑΥ 1121-10/12/20) απόφαςθ του Δθμάρχου 
Τρίπολθσ περί ζγκριςθσ τθσ δαπάνθσ, δζςμευςθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ 

42. τθν υπ' αρικ.: 686/20 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Τρίπολθσ περί 
ζγκριςθσ τθσ υπ' αρικ.: 237/20 μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ, τθσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και κακοριςμοφ των όρων διακιρυξθσ, κακϊσ και τθσ 
ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ-Αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, 

43. τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ 
διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, 
εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 22/02/2021 και ϊρα 11:00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ14  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
14/01/2021 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 15 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο 
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 
104710 

                                                           
14

 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 
το επιλζξει. Ρρβλ. άρκρο 65, παρ.6, ν.4412/2016  

15
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, 

πριν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ 
δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. . Ρρβλ. άρκρο 
66 του ν. 4412/2016.  
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Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016:  

1. Εφθμερίδα  ΚΑΘΘΜΕΙΝΑ ΝΕΑ 

2. Εφθμερίδα  ΡΩΙΝΟΣ ΜΟΙΑΣ 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL):   www.tripolis.gr   

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα Πργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ με αρικ.: 891/14-01-2021 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί 
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+. 

3.  Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

4. Θ παροφςα Διακιρυξθ, με τα Κεφάλαια και Ραραρτιματα που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

5. Τα εγκεκριμζνα τεφχθ μελετϊν του ζργου. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, 
εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα 
(10) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 
απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και 
απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, 
οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 
όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

α)  όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από 
τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β)  όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ 
και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του Ν.4364/2016 (Αϋ 13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ 
και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια 
τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
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μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων εξακοςίων ενενιντα 
δφο ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτϊν (€ 5.692,35), το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό δφο επί 
τοισ εκατό (2%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΡΑ).  

Αναλυτικά, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ανά Ενότθτα του προκθρυςςόμενου 
αντικειμζνου είναι: 

Ενότθτα Ι: Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ των τεςςάρων χιλιάδων εκατόν είκοςι ευρϊ (€ 
4.120,00) για το τμιμα των μουςειολογικϊν μελετϊν, μουςειογραφικϊν εργαςιϊν και 
εξοπλιςμοφ και προβολισ & δθμοςιότθτασ  
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Ενότθτα ΙΙ: Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ των χιλίων πεντακοςίων εβδομιντα δφο ευρϊ 
και τριάντα πζντε λεπτϊν (€ 1.572,35) για το τμιμα των τεχνικϊν εργαςιϊν (οικοδομικά, 
Θ/Μ, περιβάλλων χϊροσ) 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 26/01/2022, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 
προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 
πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β)  δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των 
κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 
54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ)  απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 
48), θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ)  τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 
164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ 
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
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ε)  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το Ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ Οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.), θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ τθσ παρ. 10 άρκρου 73 

Ν. 4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του Ν. 4497/2017. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α)  όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β)  όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

ι/και 

γ)  θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά Πργανα του Σϊματοσ 
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Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από 
τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά Πργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει 
να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.2.Α Αν ο προςφζρων τθσ παρ. 2 είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ 
και βϋ τθσ παρ. 2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά 
ςτο ςχετικό ερϊτθμα του ΕΕΕΣ, του άρκρου 79,  ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ 
με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον 
αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν 
ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. Οι περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 παφουν να 
εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ 
όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ.   

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, 
εφόςον ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, κατά τθν κρίςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των 
φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 
ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ 
του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 
από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  
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(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του Ν. 3959/2011, θ 
ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο 
τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ)  εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι 
άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η)  εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε 
κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 
2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται 
ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. (Δεν αφορά το ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό) 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει 
ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν 
τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα 
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ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό 
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 
του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
του άρκρου 74 του Ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ 
Αϋ του Ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
προςχωριςει ςτθ Διεκνι Συμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο 
Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ (είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ κοινοπρακτικό 
ςχιμα) δθλϊνουν ότι διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα τρία τελευταία 
ζτθ (2017, 2018, 2019) κατ’ ελάχιςτον τριακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€ 300.000,00). 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του κφκλου εργαςιϊν υπολογίηεται για 
όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται ο υποψιφιοσ.  
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν τθν κατάλλθλθ 
οργάνωςθ και δομι, δθλαδι: 

Ομάδα ζργου, ςτθ ςφνκεςθ τθσ οποίασ κα περιλαμβάνονται οι παρακάτω τζςςερεισ (4) 
ειδικοί επιςτιμονεσ:  

α)  Ζναν επιςτιμονα (Αρχιτζκτονα) με εμπειρία δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον ετϊν ςτον 
μουςειογραφικό ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ μουςείων και εκκζςεων, ο οποίοσ κα είναι 
και ο Επικεφαλισ/Συντονιςτισ τθσ Ομάδασ Ζργου. 

β) Ζναν επιςτιμονα (Αρχιτζκτονα ι Ρολιτικό Μθχανικό ) με εμπειρία δεκαπζντε ετϊν (15) 
τουλάχιςτον ετϊν ςτθν αποκατάςταςθ κτιρίων που προορίηονται για δθμόςια χριςθ  

γ)  Ζναν επιςτιμονα (Μουςειολόγο) με εμπειρία δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον ετϊν ςτθ 
διαχείριςθ εκκεςιακϊν υποδομϊν (μουςεία, εκκζςεισ κλπ.),  

δ)  Ζναν επιςτιμονα (Μθχανικό) με εμπειρία δζκα (10) τουλάχιςτον ετϊν ςτθ μελζτθ, 
ςυντιρθςθ και εκκεςιακι αποκατάςταςθ (όχι απαραίτθτα παραγωγικι) ιςτορικϊν 
μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ.   

 

Θ ανωτζρω εμπειρία των ατόμων τθσ Ομάδασ ζργου είναι θ ελάχιςτθ που απαιτείται. 

Θ παραπάνω Ομάδα και ο ςυντονιςτισ του ζργου μποροφν να ςυνεπικουροφνται από 
ςυνεργάτεσ υψθλισ εξειδίκευςθσ ςε διάφορα επιμζρουσ κζματα, εφόςον αυτό κρίνεται 
αναγκαίο από τον υποψιφιο, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου και ςφμφωνα με τθν 
πρόταςθ τθσ μεκοδολογίασ προςζγγιςθσ του ζργου που κα κατατεκεί. 

Θ απαίτθςθ για Ομάδα Ζργου τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ατόμων, με επικεφαλισ τον 
ςυντονιςτι με 15ετι τουλάχιςτον εμπειρία και εναςχόλθςθ με τα αντικείμενα των 
υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
και επαγγελματικισ επάρκειασ πρζπει να καλφπτονται ακροιςτικά από τθν ζνωςθ ι 
κοινοπραξία, όπωσ παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται.  

Ο υποψιφιοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, 
κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) τα ακόλουκα 
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

Βιογραφικά Σθμειϊματα του προςωπικοφ που καλφπτει τισ παραπάνω απαιτιςεισ από τα 
οποία να αποδεικνφεται ευκζωσ θ εμπειρία και οι επαγγελματικζσ ικανότθτεσ που 
ηθτοφνται. 

Επίςθσ, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και 
αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτο πλαίςιο ζργων αντίςτοιχου 
μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ ζργο. 

Ο υποψιφιοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, 
κατακζτοντασ με τθν προςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) τα ακόλουκα 
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

1) Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε και ζχουν περαιωκεί κατά τθν τελευταία 
πενταετία και ςυγκεκριμζνα κατά τα ζτθ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και είναι 
αντίςτοιχα με το υπό ανάκεςθ ζργο.  
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O υποψιφιοσ οφείλει (ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ), ςτα ωσ άνω 
αναφερόμενα ζτθ, να ζχει επιτυχϊσ ολοκλθρϊςει αντίςτοιχα ζργα με το 
προκθρυςςόμενο.   

Αντίςτοιχα ζργα κεωροφνται ζργα που περιλαμβάνουν ζνα ι περιςςότερα από τα 
ακόλουκα αντικείμενα:   

- Μουςειολογικζσ ι/και Μουςειογραφικζσ Μελζτεσ. 

- Καταςκευι Μουςείων ι/και Εκκζςεων. 

- Αποκατάςταςθ και εκκεςιακι ανάδειξθ ιςτορικϊν μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 
και εξοπλιςμοφ. 

- Αποκατάςταςθ και ανάδειξθ κθρυγμζνων μνθμείων από το ΥΡ.ΡΟ.Α. 

Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παρουςιάςει ζνα ι περιςςότερα ολοκλθρωμζνα ζργα που 
καλφπτουν τα ωσ άνω αντικείμενα και θ ςυνολικι ςυμβατικι δαπάνθ των ζργων αυτϊν 
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (300.000 €) χωρίσ το ΦΡΑ 
δθλαδι αντίςτοιχθ με τον προχπολογιςμό του παρόντοσ ζργου.  

Θα πρζπει ακόμθ να ςυνυποβάλει ςτον φάκελο και τα ςχετικά ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ 
(πιςτοποιθτικά/ βεβαιϊςεισ ολοκλιρωςθσ και καλισ εκτζλεςθσ) για κάκε ζργο που κα 
ςυμπεριλάβει για τθν κάλυψθ τθσ ςχετικισ απαίτθςθσ.  

Ειδικότερα:  

α)  Για τα δθμόςια ι ιδιωτικά καταςκευαςτικά ζργα κα υποβάλλονται πιςτοποιθτικά 
ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ των ζργων, και ςυγκεκριμζνα πιςτοποιθτικό 
Εμπειρίασ του φορζα καταςκευισ, για κάκε ζργο ςφμφωνα με τα ζντυπα Α, Β και Γ,  
τθσ Εγκυκλίου 1/99 του ΥΡΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ.Δ15/ΟΙΚ/23/24-1-1999), ςτο οποίο κα 
περιγράφονται οι παρεμφερείσ με το οικοδομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
εργαςίεσ, κα αναφζρεται θ αξία του ζργου, ο χρόνοσ εκτζλεςισ του και το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ του οικονομικοφ φορζα ςτθν εκτζλεςι του και κα βεβαιϊνεται ότι 
αυτό εκτελζςτθκε ζντεχνα και εντόσ των εγκεκριμζνων χρονοδιαγραμμάτων. 

β)   Για τα εκκεςιακά και μουςειολογικά ζργα, εάν ο πελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ ωσ 
ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται Ριςτοποιθτικό ι Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ που 
ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν ο πελάτθσ είναι ιδιωτικόσ 
οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ υποβάλλονται υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου του ιδιωτικοφ οργανιςμοφ περί ολοκλιρωςθσ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου, κακϊσ και θ ςχετικι ςφμβαςθ.   

Ο Ρίνακασ ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο Υπόδειγμα: 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ ΣΥΝΤΟΜΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΟΥ 
(από – 
ζωσ) 

ΡΟΫΡΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ 
ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

(τφποσ & 
θμερομθνία) 

        

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με: 
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α) Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ςε αντικείμενο 
ςυναφζσ με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
β) Ριςτοποιθτικό Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015 ςε αντικείμενο ςυναφζσ με 
το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
γ) Ριςτοποιθτικό Υγιεινισ και Αςφάλειασ OHSAS 18001:2007, ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το 
αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
 
Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από φορζα διαπιςτευμζνο από το 
ΕΣΥΔ ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ 
(European Cooperation for Accreditation EA) και μάλιςτα , μζλοσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ 
Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν. 4412/2016. 
 
Επίςθσ, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ 
οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει 
ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ 
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 
Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ 
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα 
κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ 
ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά 
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το 
άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
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βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ ΙΙΙ. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ Οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ Οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά 
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. (γ) του Ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ 
ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 
2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του 
οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον 
οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 
λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται 
δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό 
ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά 
και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
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Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ 
μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 
διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) πριν από τθν υποβολι του.  Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ Οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ (β) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το 
χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, 
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 
του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο 
δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο 
τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του16 από το οποίο να προκφπτουν οι 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

                                                           
16 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019. 
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προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό 
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται 
επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά 
ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4., υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο 
λόγοι αποκλειςμοφ.  

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι 
εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και 
υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ 
τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και 
αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των 
μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο 
βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το 
δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του 
κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι 
κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να 
προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει 
ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν 
ζδρα τθσ  δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, 
διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ 
κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια 
κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι 
Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
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κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν 
τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, 
να  αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ 
αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το 
Ν. 3414/2005» 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν. 
4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι  
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. 
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του 
άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) 
γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ,17 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των 
τριϊν (3) προθγοφμενων οικονομικϊν χριςεων του ζτουσ του διαγωνιςμοφ (δθλαδι των 
ετϊν 2017, 2018, 2019), ςτισ περιπτϊςεισ που προκφπτει από το νόμο υποχρζωςθ ςφνταξθσ 
ιςολογιςμοφ, ι διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ 
που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. Αν δεν ζχει εκκακαριςτεί το ζτοσ 2019, 
δθλαδι εάν δεν ζχουν ςυνταχκεί ιςολογιςμοί και δεν ζχουν υποβλθκεί φορολογικζσ 
δθλϊςεισ για το ζτοσ 2019, τότε υποβάλλονται τα απαιτοφμενα ανωτζρω ςτοιχεία για τα 
ζτθ 2016, 2017 και 2018.  

                                                           
17

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α 
ςθμείο αδ’ του ν. 4605/2019. 
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Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του 
επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.6. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν : 

α)  Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ςε αντικείμενο 
ςυναφζσ με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

β)  Ριςτοποιθτικό Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004 ςε αντικείμενο ςυναφζσ με 
το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

γ)  Ριςτοποιθτικό Υγιεινισ και Αςφάλειασ OHSAS 18001:2007, ςε αντικείμενο ςυναφζσ με 
το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από φορζα διαπιςτευμζνο από το 
ΕΣΥΔ ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ 
(European Cooperation for Accreditation EA) και μάλιςτα , μζλοσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ 
Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν. 4412/2016.   

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 
ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, 
εφόςον αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του 
ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ 
διλωςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ 
νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ 
φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
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χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
Οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 
κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, μποροφν 
να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι 
των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ 
ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 
οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά 
τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ 
καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται 
από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων 
αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των 
κριτθρίων Τεχνικισ Ρροςφοράσ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%.   

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ 
που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι 
τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του 
επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ 
προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των 
κριτθρίων. 
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Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα 
Οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

 

Ειδικότερα : 

Θ ομάδα κριτθρίων που αφορά ςτθν Αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ 80%. 

Τα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ δφο 
Ομάδεσ, με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των Ομάδων: 

Ομάδα Α:  Κριτιρια Ρρόταςθσ μεκοδολογίασ - προςζγγιςθσ του Ζργου (Συντελεςτισ 
βαρφτθτασ τθσ Ομάδασ Α: 60%) του ςυνολικοφ βακμοφ του παρόντοσ 
κριτθρίου.  

Αναφορικά με το κζμα κα εξεταςκοφν, θ κατανόθςθ των απαιτιςεων του 
Ζργου και θ ανάπτυξθ κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςισ του, θ 
αποτελεςματικι μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου και θ κατάλλθλθ 
περιγραφι και ανάλυςθ του ζργου ςε επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ. 

Ομάδα Β:  Κριτιρια Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Ομάδασ Ζργου (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 
τθσ Ομάδασ Β: 40%) του ςυνολικοφ βακμοφ του παρόντοσ κριτθρίου.  

 Αναφορικά με το κζμα κα εξεταςκοφν θ οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ 
ομάδασ ζργου, θ οποία προκφπτει από τθν κατανομι των αρμοδιοτιτων 
μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου και τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ τθσ 
μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου, εντόσ των προβλεπόμενων από τθν 
προκιρυξθ τεχνικϊν απαιτιςεων και χρονοδιαγράμματοσ.  

Οι υποψιφιοι δφνανται να κλθκοφν να αναλφςουν προφορικά τθν προςφορά τουσ ςτθν 
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και να απαντιςουν ςε τυχόν ερωτιςεισ των μελϊν 
τθσ. 

Α/Α ΚΙΤΘΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Aj 
ΟΜΑΔΑ Α/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & 

ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
ς1 (60% ) 

Αj1 
Κατανόθςθ των απαιτιςεων του ζργου και κατάλλθλθ 
περιγραφι και ανάλυςθ του ζργου ςε επιμζρουσ 
δραςτθριότθτεσ 

 

40% 

Αj2 
Ανάπτυξθ κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςισ και 
αποτελεςματικισ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου 

 

60% 

Βj ΟΜΑΔΑ Β/ΟΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ ς2 (40% ) 

Bj1 Δομι και ςφνκεςθ οργανωτικοφ ςχιματοσ 60% 

Bj2 Οργάνωςθ / ροι του ζργου 40% 
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2.3.2 Βακμολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

Κατά το ςτάδιο τθσ Αξιολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, υπολογίηεται θ ςυνολικι 
βακμολογία των προςφορϊν και πραγματοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ 
με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

ΣTj = *ς1 x Αj + ς2 x Bj]  

όπου:  

ΣTj : θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ πρόταςθσ j 

Aj, Βj : θ βακμολογία των επιμζρουσ Ομάδων Κριτθρίων Α και Β για τθν πρόταςθ j 
ςε κλίμακα 0-100 (ζωσ και 120)  

ς1, ς2 : οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των Ομάδων Κριτθρίων Α και Β, αντίςτοιχα 

Aj1, 2 

Bj1, 2 
: 

θ βακμολογία των επιμζρουσ Υποκριτθρίων Α και Β για τθν πρόταςθ j ςε 
κλίμακα 0-100  

 

Aj = [(Aj1X0,4)+(Aj2X0,6)] 

Bj = [(Bj1x0,6)+(Bj2x0,4)] 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ, ιτοι που δεν καλφπτουν ι/και 
παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, επιφζρουν τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό με τθν 
βακμολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, όπου αναφζρονται όλεσ οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ 
(και αυτζσ που εγκρίνονται και αυτζσ που απορρίπτονται, δθλαδι και αυτζσ  που ζχουν 
ςυγκεντρϊςει ςυνολικι βακμολογία μικρότερθ του 100 ι που κρίκθκαν απαράδεκτεσ). 
Κατόπιν γίνεται ειςιγθςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει ςχετικι απόφαςθ κατά τθσ οποίασ μπορεί να προςφφγει ο 
διαγωνιηόμενοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ ενςτάςεων ι τθν εξζταςθ τυχόν 
αποβλθκειςϊν κατά το δεφτερο ςτάδιο ενςτάςεων, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ορίηει τθν θμερομθνία ανοίγματοσ των υπο-φακζλων των οικονομικϊν προςφορϊν και οι 
διαγωνιηόμενοι που δεν αποκλείςκθκαν κατά το ςτάδιο αυτό ενθμερϊνονται μζςω του 
ςυςτιματοσ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

Το κριτιριο που αφορά ςτθν Αξιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ 20%.  

Θ αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κάκε προςφοράσ.  

Οι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία 
τθσ κάκε οικονομικισ προςφοράσ ΟΡi. 

ΣΟj = 100 x  ( 1 - ΟΡi / ΡΔ )  

όπου:  
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ΣΟj: θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε οικονομικισ προςφοράσ  

ΟΡi: το προςφερόμενο ποςό κάκε πρόταςθσ  

ΡΔ: ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ 

Σθμειϊνεται ότι εάν οι τιμζσ ενόσ προςφζροντοσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ ι κατά τθ 
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ είναι αναιτιολόγθτεσ, θ Επιτροπι, πριν 
απορρίψει τθν προςφορά, κα ηθτιςει εγγράφωσ από τον υποψιφιο να παραδϊςει 
εγγράφωσ, εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ που του τάςςει, τισ όποιεσ διευκρινίςεισ για τθ 
ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ του κρίνει ςκόπιμεσ και κα ελζγξει, ςε ςυνεννόθςθ με τον 
υποψιφιο, τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ του, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δοκείςεσ 
διευκρινίςεισ. Σθμειϊνεται ότι, για τουσ ςκοποφσ του όρου αυτοφ, προςφορζσ που 
περιζχουν ζκπτωςθ άνω του 20% του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ κα κεωροφνται, ςε 
κάκε περίπτωςθ, ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ. 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατά το ςτάδιο τθσ Τελικισ Αξιολόγθςθσ, υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία των 
προςφορϊν και πραγματοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ με βάςθ τον 
παρακάτω τφπο: 

ΣFj = (0,80 * ΣTj) + (0,20 * ΣOj) 

όπου:  

ΣFj : θ ςυνολικι βακμολογία τθσ πρόταςθσ j 

ΣTj : θ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ πρόταςθσ j 

ΣOj : θ βακμολογία του κριτθρίου τθσ οικονομικισ προςφοράσ για τθν πρόταςθ j  

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

Θ πρϊτθ ςτον ςυγκριτικό πίνακα κατάταξθσ κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. Σε 
περίπτωςθ ιςοβακμίασ οι προςφορζσ που ιςοβακμοφν κατατάςςονται κατά φκίνουςα 
ςειρά του βακμοφ Τεχνικισ Ρροςφοράσ.  

Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν ςυντάςςει πρακτικό με τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που 
υποβλικθκαν ςτον Διαγωνιςμό και ειςθγείται ςχετικά ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου 
Τρίπολθσ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει ςχετικι απόφαςθ κατά τθσ οποίασ μπορεί να προςφφγει ο 
διαγωνιηόμενοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται  ςτθν 
προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινομζνου 
Οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ. 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα παραρτιματα Ι, II, 
ΙΙΙ, IV & V τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ υπθρεςίασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν 
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ 
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον N. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 
37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ.. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από 
ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (Β’ 1924) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ – Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία 
εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υπουργικισ Απόφαςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
υπογράφουν τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ 
προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με 
οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ 
χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 
τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι 
ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» 
ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι 
προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται 
θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει 
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ 
ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ 
που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν 
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 
ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου .pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 
νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω 
του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 
ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να 
απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν 
τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ 
ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. 
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Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι 
ςφμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που 
φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όςα προβλζπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει 
θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν:  

α)  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 
του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 και  

β)  τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 και τα 
άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε 
μορφι αρχείων τφπου .xml και .pdf ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο ςυμπλθρϊνεται βάςει των οδθγιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 
και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)». 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb
90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F
_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ 
τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω 
υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα  I τθσ Διακιρυξθσ («Αναλυτικι 
Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ»), περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει 
ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
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των προςφερόμενων ειδϊν/υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα V τθσ διακιρυξθσ. 

Θ τιμι προςφοράσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν δίνεται  ςε ευρϊ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) 
θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ δθμοπράτθςθσ που κακορίηεται και 
τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον Ρροχπολογιςμό Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 
ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 
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Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α)  θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 
πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο 
φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο 
φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ 
παροφςασ, 

β)  θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, 
δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ)  για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα 
αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του Ν. 
4412/2016, 

δ)  θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε)  θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ . Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. 
γ τθσ παροφςασ *περ. (γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του Ν. 4412/2016+ και ςτθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η)  θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ)  θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 
ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο Πργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 26 / 02 / 2021 και ϊρα 11:00 ι τθν εργάςιμθ θμζρα μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ϊρα 11:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και 
τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε 
προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα 
Οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό Πργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του Οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό Πργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και 
βακμολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί 
να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω Πργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι 
Ρροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου Οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των 
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Ρρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω 
ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, 
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα 
με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 
κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν 
προςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

 Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 
και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

 Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου Οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται 
με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των Ρρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων 
των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - 
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι 
θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ18 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

                                                           
18

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017. 
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ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 
του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο Πργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ19 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι 
αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 
παρ.5 εδαφ. αϋ του Ν.4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ.   

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)   κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)   δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii)  από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε 
γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι 

                                                           
19

  Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 
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πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν 
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω  και τθ διαβίβαςθ του φακζλου 
ςτο αποφαινόμενο Πργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ 
ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α)  παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ 
απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ 
απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β)  ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα 
με τα άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  

και  

γ)  κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο 
τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά.  
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3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 
ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι 
ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά 
του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ 
ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 
τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ 
πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται 
μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά 
περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο 
ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (.PDF), το οποίο φζρει 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με 
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από 
τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του Ν. 
4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρ. 56902/215 Υπουργικισ 
Απόφαςθσ.  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ 
τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 
προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ 
ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ 
εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 
προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του Ν. 4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
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•  κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν περ. (α) του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 
4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του ΡΔ 39/2017 

•  διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα 
ςτθν περ. (β) του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του ΡΔ 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων 
πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν 
όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε 
αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ 
Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν 
μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι 
υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται 
αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ 
ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ – οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 
προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 
ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 
του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. 
Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ 
ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν 
απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι 
παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν 
προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ 
ακυρότθτασ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ 
και 371 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

21PROC008028285 2021-01-20



44 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
πζντε επί τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 
τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό πζντε 
επί τοισ εκατό (5%) επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται 
με τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και 2.1.5 τθσ παροφςασ,  που κα 
καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ 
καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να 
χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ 
πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ, 
μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν 
ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ 
ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
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περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα Πργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ 
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ 
δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα 
αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω 
διαδικαςία 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 
και 6 του άρκρου 131 του Ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ 
υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. ι τθσ Επιτροπισ 
τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
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α)  θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 
132 του Ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β)  ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ)  θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ 
δυνάμει του άρκρου 258 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(ΣΛΕΕ). 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

 Ρλθρωμι ποςοφ φψουσ τριάντα επί τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου, με τθν ζγκριςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ. 

 Ρλθρωμι ποςοφ φψουσ ςαράντα επί τοισ εκατό (40%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποκατάςταςθσ του κτιρίου (καταςκευαςτικό 
αντικείμενο: οικοδομικά, Θ/Μ εγκαταςτάςεισ, περιβάλλων χϊροσ) κακϊσ και τθσ 
αποκατάςταςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Θ ολοκλιρωςθ πιςτοποιείται από τθν 
ζκδοςθ ςχετικισ Βεβαίωςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Ρλθρωμι ποςοφ φψουσ είκοςι επί τοισ εκατό (20%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου με τθν ολοκλιρωςθ του μουςειολογικοφ - εκκεςιακοφ αντικειμζνου. Θ 
ολοκλιρωςθ πιςτοποιείται από τθν ζκδοςθ ςχετικισ Βεβαίωςθσ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι. 

 Ρλθρωμι ποςοφ φψουσ δζκα επί τοισ εκατό (10%) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου με τθν ολοκλιρωςθ του αντικειμζνου προβολισ & επικοινωνίασ, 
ςφμφωνα με τον Οδθγό Επικοινωνίασ & Δθμοςιότθτασ ΡΑΑ 2014-2020 και τθν πλιρθ 
παράδοςθ τθσ υπθρεςίασ.  

Είναι δυνατι επίςθσ, θ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ δζκα επί τοισ 
εκατό (10%) τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ 
οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του 
ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ,  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 §1 
περ. (δ) του Ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ 
επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν 
θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον 
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ 
τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει 
ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 5 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ 
υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α)  Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν. 4013/2011 όπωσ 
ιςχφει) 
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β)  Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 
ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα 
με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016 

γ)  Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ οκτϊ επί τοισ εκατό (8%) επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου Οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
Οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, 
οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ 
ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο 
είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν 
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το 
ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
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α)  για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ 
τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι 
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 
εκπρόκεςμα, 

β)  για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ)  οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ 
διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο 
τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει 
τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ 
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο Πργανο, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ (β) και (δ)τθσ παραγράφου 11 του 
άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 Οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμεϊν από τθν 
άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ Πργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ 
μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαζηική επίλσζη διαθορών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ 
ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ 
τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί 
από τθν  Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Τρίπολθσ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο Πργανο, τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Τρίπολθσ για όλα τα ηθτιματα 
που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω 
μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 
του Ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια Υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ, να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ, με κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ. Με τθν ίδια 
απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ι των 
εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ 
κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ Υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να 
απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον Ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερεισ (24) μινεσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  
ωσ εξισ:  

α)  παράδοςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ ςε χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

β)  δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν θμερομθνία ζγγραφθσ εντολισ ζναρξθσ καταςκευαςτικισ 
περιόδου, μετά τθν ζγκριςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ από το αρμόδιο Πργανο του Διμου 
Τρίπολθσ. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ 
ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα 
αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ 
παροφςασ. 
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι 
Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο (δ) του άρκρου 221 
του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν Ειδικι Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με 
παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με 
τισ παρ. 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 

6.3.3 Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα 
δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται Ρρωτόκολλο 
Ρροςωρινισ Ραραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 
καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν 
οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα: 

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου Οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 
παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα 
παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 220.    

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί 
Ρρωτόκολλο  Ραραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι Ρρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ 
παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι 
που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από 
τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται 
υπόψθ. 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ 
που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τισ παρ. 3 και 11 περ. δϋ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016. 
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6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με 
άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε Ανάδοχοσ υπόκειται 
ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 
τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο Ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν 
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικι αξίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί 
αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν 
ςυμβάςεων.  
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ 
και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ)20.  

 
Τρίπολθ, 14-01-2021 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΤΙΡΟΛΘΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΙΟΥΜΘΣ 

                                                           
20

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίηςη ςυμβάςεων κατά τη διάρκειά 
τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο 
τθσ Διακιρυξθσ, τθ ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.6.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι 
ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ 
και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που 
παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016. 

KONSTANTINOS TZIOUMIS
Jan 14 2021 06:40:PM
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου 
τθσ Σφμβαςθσ (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΚΕΝΤΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΘΣ 
ΣΙΔΘΟΔΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΘΣ 

ΙΣΤΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΙΟΥ 

 

1. Ειςαγωγι – Σφντομο ιςτορικό τθσ περιοχισ 

Το Ελαιοχϊριο είναι χωριό τθσ ορεινισ Αρκαδίασ που υπάγεται ςτον Διμο Τριπόλεωσ, 
Δθμοτικι Ενότθτα Κορυκίου. Θ κφρια εναςχόλθςθ των κατοίκων είναι οι αγροτικζσ 
εργαςίεσ, και ειδικότερα θ ελαιοπαραγωγι, όπωσ υποδθλϊνεται και από το όνομα του 
χωριοφ.  

Θ ςφνδεςι του με τθ ςιδθροδρομικι γραμμι Κορίνκου-Καλαμάτασ ςτα τζλθ του 19ου 
αιϊνα ζδωςε ιδιαίτερθ ϊκθςθ ςτθν περιοχι. 

 2. Το προτεινόμενο ζργο 

Θ ανάδειξθ τθσ φυςιογνωμίασ του Ελαιοχωρίου μζςα από δφο χαρακτθριςτικοφσ άξονεσ, 
τθν ελαιοπαραγωγι –και τον αγροτικό βίο γενικότερα, και τον ςιδθρόδρομο, ςυμβάλλει 
ουςιαςτικά ςτθν προςταςία και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ τθσ 
περιοχισ.  

Συνεπϊσ, το Ζργο «Δθμιουργία κζντρου προβολισ τθσ Σιδθροδρομικισ και τθσ 
Ελαιοκομικισ ιςτορίασ του Ελαιοχωρίου» ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτθ ςτοχοκεςία του 
Μζτρου 19/ Υπομζτρου 19.2 «Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των ςτρατθγικϊν τοπικισ 
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων (CLLD) – Leader  (ΡΑΑ 2014-2020), και 
ειδικότερα τθσ Δράςθσ 19.2.4 «Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ 
περιοχζσ».  

3. Μουςειολογικι πρόταςθ  

Το Κζντρο προβολισ του αγροτικοφ βίου και τθσ ςιδθροδρομικισ ιςτορίασ του Ελαιοχωρίου 
προτείνεται να ςτεγαςτεί ςε υφιςτάμενο κτιριο, και ςυγκεκριμζνα ςτο παλαιό Δθμοτικό 
Σχολείο του χωριοφ. Θ ςυγκεκριμζνθ χωροκζτθςθ προςανατολίηει τθ φιλοςοφία τθσ 
επζμβαςθσ προσ ζναν εκπαιδευτικό χαρακτιρα, ιδωμζνο μζςα από τισ ςφγχρονεσ τάςεισ 
τθσ μουςειολογίασ: τθν άτυπθ, εναλλακτικι και παιγνιϊδθ μάκθςθ. 

Ειδικότερα, το ςενάριο επίςκεψθσ αναπτφςςεται ςε τζςςερισ ενότθτεσ: 

1. Ο ςιδθρόδρομοσ 

Ι. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟΓΑΦΙΚΗ ΡΟΤΑΣΗ & ΕΝΕΓΕΙΕΣ 
ΡΟΒΟΛΗΣ 
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Ο ςιδθρόδρομοσ, με τον εμβλθματικό ςιδθροδρομικό ςτακμό, υπιρξε ζνασ ςθμαντικόσ 
παράγοντασ τθσ κοινωνικο-οικονομικισ ηωισ τθσ περιοχισ.  

2. Η ηωι ςτο Ελαιοχϊρι 

Θ κακθμερινότθτα των κατοίκων του Ελαιοχωρίου αναδεικνφεται μζςα από τον ετιςιο 
κφκλο ηωισ και εργαςιϊν τθσ αγροτικισ κοινωνίασ κα προβάλει ποικίλεσ όψεισ του 
αγροτικοφ πολιτιςμοφ,. 

3. Η τεχνογνωςία τθσ ελαιοπαραγωγισ 

Ο κφκλοσ προβολισ του τεχνολογικοφ πολιτιςμοφ ανοίγει με τον ςιδθρόδρομο και 
ολοκλθρϊνεται με τον ιςτορικό μθχανολογικό εξοπλιςμό των ελαιοτριβείων.  

4. Ρεριβάλλον και πολιτιςμόσ 

Το Κζντρο προβολισ του αγροτικοφ βίου και τθσ ςιδθροδρομικισ ιςτορίασ του Ελαιοχωρίου 
κα λειτουργεί και ωσ ςθμείο ενθμζρωςθσ για το ςφγχρονο Ελαιοχϊρι. Συνεπϊσ, θ εμπειρία 
κα ολοκλθρϊνεται με επίςκεψθ ςτο χωριό, ςτουσ παραγωγοφσ και ςτθ γφρω περιοχι.  

4. Μουςειογραφικι πρόταςθ – οι επίςκεψθσ 

Το προτεινόμενο μουςειολογικό ςενάριο οφείλει να προςαρμοςτεί ςτο δεδομζνο χωρικό 
ςχιμα του παλαιοφ Δθμοτικοφ Σχολείου. Θ μουςειογραφικι προςζγγιςθ αναπτφςςει εντόσ 
του τθν εκκεςιακι αφιγθςθ «Θ ηωι ςτο Ελαιοχϊρι». Επιπλζον, δεδομζνων των απαιτιςεων 
ζκκεςθσ των διαφόρων ιςτορικϊν μθχανϊν, οι δφο ενότθτεσ «Ο ςιδθρόδρομοσ» και «Θ 
τεχνολογία τθσ ελαιοπαραγωγισ» χωροκετοφνται ςτον κατάλλθλα διαμορφωμζνο 
περιβάλλοντα χϊρο.  

1. Ο Σιδθρόδρομοσ 

Θ ροι τθσ επίςκεψθσ ξεκινά από τθν είςοδο, όπου τοποκετείται το φυλάκιο ειςόδου. Εν 
ςυνεχεία, ο επιςκζπτθσ προχωρά ςτθν πρϊτθ θμιυπαίκρια ενότθτα, ςτθν οποία 
παρουςιάηεται ο ςιδθρόδρομοσ. 

2. Η ηωι ςτο Ελαιοχϊρι 

Θ ενότθτα «Θ ηωι ςτο Ελαιοχϊρι» παρουςιάηεται εντόσ του παλαιοφ Δθμοτικοφ Σχολείου 
και αποτελεί το ςφνδεςμο μεταξφ των δφο θμιυπαίκριων εκκζςεων (Σιδθρόδρομοσ και 
Ελαιοπαραγωγι). 

Στον νοθτό «ςταυρό» που ςχθματίηεται από τουσ διαδρόμουσ, αναπτφςςονται οι 
υποενότθτεσ: 

2α. Ελαιοχϊρι  

2β. Στο ςχολείο 

2γ. Στο χωριό 

2δ. Στο χωράφι 

2ε. Στο λιοτρίβι 

Στισ δφο μεγάλεσ αίκουςεσ εκατζρωκεν τθσ ειςόδου παρουςιάηονται οι ενότθτεσ: 

2ςτ. Ελιά και λάδι 

2η. Σιτάρι και ψωμί 

Θ ζξοδοσ γίνεται από το πίςω μζροσ του κτθρίου και οδθγεί ςτθν τρίτθ ενότθτα: 

3. Η τεχνογνωςία τθσ ελαιοπαραγωγισ 
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Σε ειδικά διαμορφωμζνο ςτζγαςτρο ςτον περιβάλλοντα χϊρο, διαμορφϊνονται δφο 
υποενότθτεσ: 

3α. Ρροβιομθχανικι ελαιοπαραγωγι 

3β. Βιομθχανικι ελαιοπαραγωγι 

4. Ρεριβάλλον και πολιτιςμόσ 

Θ απαγωγι τθσ ζκκεςθσ οδθγεί ξανά ςτο ςθμείο ειςόδου, όπου το διακζςιμο 
πλθροφοριακό υλικό τον κατευκφνει ςτο χωριό και τθ γφρω περιοχι. 

Χϊροι εξυπθρζτθςθσ κοινοφ - Βοθκθτικοί χϊροι: 

 Φυλάκιο ειςόδου - πλθροφορίεσ 

 Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων (προβολζσ, διαλζξεισ, εκπαιδευτικά προγράμματα…) 

 Υπαίκριοσ χϊροσ εκδθλϊςεων  

 WC επιςκεπτϊν  

 Αποκικθ  

Ιδιαίτερεσ προβλζψεισ κα γίνουν ςε όλα τα επίπεδα για τισ διάφορεσ ειδικζσ κατθγορίεσ 
κοινοφ και τισ ανάγκεσ τουσ. 

 2.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

1. Η μόνιμθ ζκκεςθ: Σχεδιαςμόσ χωροκζτθςθσ ςυλλογϊν  & Μελζτθ τεκμθρίωςθσ και 
οργάνωςθσ υλικοφ. Σχεδιαςμόσ και παραγωγζσ (ΕΕ1) 

Στο πλαίςιο οργάνωςθσ τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ του Κζντρου, κα εκπονθκεί μουςειολογικι και 
μουςειογραφικι Μελζτθ Εφαρμογισ που κα ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ και 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

Στθ ςυνζχεια κα γίνει: 
Α. Οργάνωςθ και ερμθνεία ςυλλογϊν: ερευνθτικό πρόγραμμα, ςυλλογι υλικοφ και 
μαρτυριϊν, ψθφιοποίθςθ, ςυγγραφι και μετάφραςθ κειμζνων. 

Β. Σχεδιαςμόσ εποπτικοφ υλικοφ: Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ και επιμζλεια πινακίδων, 
ςχεδιαςμόσ και παραγωγι Ο/Α και πολυμεςικϊν εφαρμογϊν. 

2. Εκκεςιακζσ καταςκευζσ, εκτυπϊςεισ και εξοπλιςμόσ (ΕΕ 2) 

Για τθ μουςειογραφικι παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ του Μουςείου Ελαιοχωρίου προτείνεται θ 
εγκατάςταςθ των παρακάτω: 

Α. Μουςειακζσ Ρροκικεσ 

Ρρόκειται για τζςςερισ ομάδεσ εκκεςιακϊν προκθκϊν, ςυνολικισ επιφάνειασ 11 m2. Οι 
εκκεςιακζσ καταςκευζσ κα φιλοξενιςουν νεότερα αντικείμενα που δεν απαιτοφν τθ χριςθ 
ενεργθτικϊν ι πακθτικϊν αφυγραντικϊν μζςων, οφείλουν όμωσ να περικλείουν τα 
εκκζματα με αςφάλεια ςε ζνα περιβάλλον ςτακερό όςον αφορά τισ ςυνκικεσ υγραςίασ και 
κερμοκραςίασ. Ανάλογα με τθ κζςθ και το περιεχόμενό τουσ κα ζχουν διάφανα μζρθ ςτθν 
επάνω επιφάνεια ι πλευρικά. Κατά περίπτωςθ ενδζχεται να φζρουν ςτο εςωτερικό τουσ 
και ςυςτιματα φωτιςμοφ. Στισ προκικεσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται οι αναρτιςεισ των 
εκκεμάτων. 

Β. Εκκεςιακά Ρανό 
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Για τθ διαμόρφωςθ των υπαίκριων και ςτεγαςμζνων εκκεςιακϊν χϊρων είναι απαραίτθτθ 
θ καταςκευι εκκεςιακϊν πανό που κα λειτουργοφν διαχωριςτικά ι ωσ επιφάνειεσ 
ανάρτθςθσ εκκεμάτων, εποπτικοφ ι ψθφιακοφ υλικοφ. Το ςυνολικό τουσ μικοσ 
υπολογίηεται ςε 39 τρζχοντα μζτρα. 

Γ. Εκτυπϊςεισ 

Για τθν ανάπτυξθ του ερμθνευτικοφ υλικοφ τθσ ζκκεςθσ και τθ μουςειογραφικι 
διαμόρφωςθ των χϊρων κα απαιτθκοφν 198 m2 ψθφιακϊν εκτυπϊςεων με τθ μορφι 
επικολλϊμενων ι αναρτϊμενων ι αυτοφερόμενων πινακίδων. Οι ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ κα 
πρζπει να παραχκοφν με τρόπο που να είναι ανκεκτικζσ ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ. 

Δ. Ψθφιακά 

Θ ζκκεςθ κα υποςτθρίηεται από 15 ψθφιακζσ εγκαταςτάςεισ που κα ςυμπλθρϊνουν 
ερμθνευτικά και κα εμπλουτίηουν το εκκεςιακό περιεχόμενο. Ρρόκειται για θχθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ, ψθφιακά - διαδραςτικά εκκζματα και βιντεοπροβολζσ. 

3. Αποκατάςταςθ και μουςειακι αξιοποίθςθ ιςτορικοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
Ελαιοχωρίου (ΕΕ 3) 

Οι κφριεσ κεματικζσ τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ ςτο Ελαιοχϊρι περιςτρζφονται γφρω από ςτοιχεία 
του τεχνολογικοφ πολιτιςμοφ, τα οποία αποτελοφν και το μεγαλφτερο τμιμα των 
εκκεμάτων. Συνεπϊσ, θ μεγαλφτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτθν παρουςίαςθ του ιςτορικοφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (ςιδθροδρομικό υλικό / ελαιουργία), του οποίου θ 
αποκατάςταςθ και μουςειακι αξιοποίθςθ απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, εμπειρία και 
ειδικι προςζγγιςθ. Ακολοφκωσ  αναλφονται οι γενικζσ αρχζσ τθσ αποκατάςταςθσ. 

Γενικά: 

Ο εξοπλιςμόσ χωρίηεται ςε τρεισ κατθγορίεσ. 

1. Σιδθροδρομικό υλικό 
2. Ελαιουργία 
3. Λαογραφικι ςυλλογι. 

1. Το ςιδθροδρομικό υλικό είναι και το πιο ςφνκετο ωσ ςυλλογι, περιλαμβάνοντασ: 

 Τροχαίο υλικό μεγάλθσ κλίμακασ (βαγόνια, δρεηίνα, και πικανόν ατμομθχανι). 

 Τροχαίο υλικό μικρισ κλίμακασ (βαγονζτο φορτίων). 

 άγεσ και ςτρωτιρεσ. 

 Πργανα και ευαίςκθτα αντικείμενα. 

 Εργαλεία εξαρτιματα. 

 Χαρτϊο υλικό. 

Θ κάκε κατθγορία και ςε ςυνδυαςμό με τον τρόπο ζκκεςθσ, απαιτεί ειδικι μεκοδολογία 
αποκατάςταςθσ και προςταςίασ. 

Τροχαίο υλικό μεγάλθσ κλίμακασ. 

 Καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των ελλείψεων - φωτογραφικι 
τεκμθρίωςθ. 

 Κακαριςμόσ ρφπων και οξειδϊςεων. 

 Καταςκευι ςυμπλθρωμάτων. 

 Επιςκευι των υπερβολικά φκαρμζνων τμθμάτων ι εξαρτθμάτων. 

 Διαμόρφωςθ του εςωτερικοφ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του μουςειολογικοφ 
προγράμματοσ. 
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 Βαφι και προςταςία. (Το τροχαίο υλικό κα παραμείνει ςε υπαίκρια ζκκεςθ). 

Τροχαίο υλικό μικρισ κλίμακασ. 

 Καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των ελλείψεων - φωτογραφικι 
τεκμθρίωςθ. 

 Κακαριςμόσ ρφπων και οξειδϊςεων. 

 Καταςκευι ςυμπλθρωμάτων. 

 Επιςκευι των υπερβολικά φκαρμζνων τμθμάτων ι εξαρτθμάτων. 

 Βαφι και προςταςία. (Το τροχαίο υλικό κα παραμείνει ςε υπαίκρια ζκκεςθ). 

άγεσ και ςτρωτιρεσ. 

 Επιλογι των κατά το δυνατόν ςε καλφτερθ κατάςταςθ υλικό από τουσ χϊρουσ του 
ΟΣΕ ςτακμόσ Τριπόλεωσ. 

 Ρεριγραφι και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

 Κακαριςμόσ των ξφλινων ςτρωτιρων με ιπια μθχανικά και χθμικά μζςα. 

 Ρροςταςία των ςτρωτιρων με εμβάπτιςθ ςε ουδζτερα ζλαια (παραφινζλαιο ι 
λινζλαιο)  και ςε κερμοκραςία 40ο C. 

 Κακαριςμόσ των ραγϊν με μθχανικά μζςα και λείανςθ μόνο τθσ επιφάνειασ επαφισ 
με τον τροχό. 

 Κακαριςμόσ των ραγϊν με χθμικά μζςα και επάλειψθ με βερνίκι μετάλλου 
εξωτερικοφ χϊρου Satine. 

Πργανα και ευαίςκθτα αντικείμενα. 

 Ρεριγραφι και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. 

 Κακαριςμόσ με ιπια μθχανικά μζςα, όπωσ πινζλα ηωγραφικισ ι μικροφ μεγζκουσ 
μεταξωτά πινζλα. 

 Κακαριςμόσ με απιονιςμζνο νερό των εξωτερικϊν επιφανειϊν.  

 Αποκατάςταςθ βλαβϊν και ελλείψεων. 

 Λειτουργικι αποκατάςταςθ, εάν είναι εφικτό. Ππωσ ωσ παράδειγμα το ρολόι του 
ςτακμοφ. 

Εργαλεία - εξαρτιματα. 

 Ρεριγραφι και φωτογραφικι τεκμθρϊςθ. 

 Κακαριςμόσ των οξειδϊςεων με μθχανικά μζςα. 

 Στακεροποίθςθ των επιφανειϊν με ιπια χθμικά μζςα. 

Χαρτϊο υλικό 

 Συντθρθτισ χαρτιοφ. 

2. Ελαιουργία 

Ο εξοπλιςμόσ χωρίηεται ςε δφο κατθγορίεσ 

 Συλλογι μεταπολεμικοφ ελαιοτριβείου 

 Αντικείμενα προβιομθχανικισ ελαιουργίασ. 

Θ πρϊτθ αποτελεί ςχετικά πλιρθ και ςυγκροτθμζνθ ςυλλογι, προερχόμενθ από 
ελαιοτριβείο τθσ περιοχισ. Ζχει διαςωκεί το ςφνολο των μθχανθμάτων (με λίγεσ εξαιρζςεισ) 
τα οποία παραμζνουν ςτο χϊρο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ.  Θ φκορά χαρακτθρίηεται 
μζτρια και αναςτρζψιμθ, τουλάχιςτον ςτο βακμό μουςειακισ αξιοποίθςθσ. Ωςτόςο κα 
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πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι μερικά από τα μθχανιματα, λόγω διαςτάςεων και βάρουσ και 
ςε ςυνδυαςμό με τθν ερειπιϊδθ κατάςταςθ του κτιρίου, θ απομάκρυνςι τουσ από αυτό 
αποτελεί ζνα ςχετικά δφςκολο εγχείρθμα. 

Θ ςυλλογι εξοπλιςμοφ μεταπολεμικισ ελαιουργίασ αποτελείται από τα εξισ: 

1. Ρλυντιριο ελαιοκάρπου με τουσ ςχετικοφσ κοχλιομεταφορείσ. 
2. Μφλοσ ςφνκλιψθσ του καρποφ. 
3. Μαλακτιρασ ελαιοπολτοφ. 
4. Αυτόματο, μθχάνθμα γεμίςματοσ ελαιοπάνων (τςόλια ι τςουπιά) 
5.  Ριεςτιριο ελαιοπάνων ςυνοδευόμενο και από τθν αντλία υψθλισ πίεςθσ. 
6. Φυγόκεντροσ διαχωριςτιρασ. 
7. Λζβθτασ παραγωγισ νεροφ κερμίςματοσ. 
8. Διάφορα φορθτά ςκεφθ. 

Θ ςυλλογι αντικειμζνων τθσ προβιομθχανικισ ελαιουργίασ αποτελείται από 

9. Δφο κοχλιωτά πιεςτιρια τθσ φςτερθσ προβιομθχανικισ περιόδου 
10. Δφο λίκουσ άλεςθσ ελαιοκάρπου από ηωοκίνθτο ελαιόμυλο. 

Για τθν αποκατάςταςθ των αντικειμζνων ςχετικϊν με τθν ελαιουργεία προβλζπονται τα 
παρακάτω , ανά αντικείμενο. 

1. Ρλυντιριο ελαιοκάρπου. Διαςτάςεισ 2Χ1,60Χ1,60 μ Βάροσ 350 κιλά. 
Αποςυναρμολόγθςθ του κοχλιομεταφορζα.  

Εξάρμωςθ του μθχανιματοσ από τθν βάςθ του και μεταφορά του ςε χϊρο 
μθχανουργείου. 

Κακαριςμόσ με μθχανικά και χθμικά μζςα. 

Εφαρμογι ψυχρισ γαλβανικισ προςταςίασ και βαφι με βιομθχανικό χρϊμα ςτθν 
απόχρωςθ του υφιςτάμενου χρϊματοσ. 

2. Μφλοσ ςφνκλιψθσ του καρποφ. Διαςτάςεισ Φ 2,20Χ080. Βάροσ 3 τόνοι ςυνολικά. 
Αποτφπωςθ των ςτοιχείων που απαρτίηουν τον μφλο. 

Αποςυναρμολόγθςθ των ευαίςκθτων τμθμάτων. 

Εξάρμωςθ των ςτρεπτϊν λίκων και τθσ ατράκτου. 

Εξάρμωςθ τθσ χοάνθσ ςε δφο τεμάχια. 

Εξάρμωςθ του κάτω ςτατοφ λίκου. 

Μεταφορά όλων των παραπάνω ςε μθχανουργείο 

Κακαριςμόσ με υδροβολι, με μθχανικά και χθμικά μζςα. 

Εφαρμογι ψυχρισ γαλβανικισ προςταςίασ και βαφι με βιομθχανικό χρϊμα ςτθν 
απόχρωςθ του υφιςτάμενου χρϊματοσ. 

3. Μαλακτιρασ. 
Αποτφπωςθ του ςυνόλου. 

Αποςυναρμολόγθςθ και μεταφορά ςε μθχανουργείο. 
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Κακαριςμόσ με υδροβολι, με μθχανικά και χθμικά μζςα. 

Εφαρμογι ψυχρισ γαλβανικισ προςταςίασ και βαφι με βιομθχανικό χρϊμα ςτθν 
απόχρωςθ του υφιςτάμενου χρϊματοσ. 

4. Αυτόματο γεμιςτικό μθχάνθμα. Το μθχάνθμα εκτείνεται ςε δφο επίπεδα, ιςόγειο 
και υπόγειο.  
Αποτφπωςθ του ςυνόλου. 

Αποςυναρμολόγθςθ και μεταφορά ςε μθχανουργείο. 

Κακαριςμόσ με υδροβολι, με μθχανικά και χθμικά μζςα. 

Εφαρμογι ψυχρισ γαλβανικισ προςταςίασ και βαφι με βιομθχανικό χρϊμα ςτθν 
απόχρωςθ του υφιςτάμενου χρϊματοσ. 

5. Ριεςτιριο ελαιοπάνων. Διαςτάςεισ 2,50Χ2Χ2,80. Βάροσ 2,5 τόνοι. 
Αποτφπωςθ του πιεςτθρίου και τθν αντλίασ. 

Αποςυναρμολόγθςθ δικτφου υψθλισ πίεςθσ. 

Εξάρμωςθ του εμβόλου από το πιεςτιριο. 

Εξάρμωςθ του πλαιςίου από τθν βάςθ. 

Εξάρμωςθ τθσ αντλίασ. 

Μεταφορά ςε μθχανουργείο. 

Κακαριςμόσ με υδροβολι, με μθχανικά και χθμικά μζςα. 

Εφαρμογι ψυχρισ γαλβανικισ προςταςίασ και βαφι με βιομθχανικό χρϊμα ςτθν 
απόχρωςθ του υφιςτάμενου χρϊματοσ. 

6. Φυγόκεντροσ διαχωριςτιρασ. Διαςτάςεισ Φ 0,60Χ1,40 μ 
Μεταφορά ςε μθχανουργείο. 

Κακαριςμόσ με ιπια μζςα. 

Στίλβωμα των ανοξείδωτων μελϊν. 

Ρικανι βαφι των χυτοςιδθρϊν μελϊν. 

7. Λζβθτασ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ. Διαςτάςεισ. Φ 1Χ2 μ ( ςυνοδεφεται και από 
δοχείο προκζρμανςθσ του νεροφ με διζλευςθ των καυςαερίων μζςα από αυτό. 
Ωςτόςο δεν κρίνεται ςκόπιμθ θ μουςειακι του αξιοποίθςθ). 
Αποτφπωςθ τθσ κζςθσ και των δικτφων του λζβθτα. 

Μεταφορά του ςε μθχανουργείο. 

Κακαριςμόσ με μθχανικά και χθμικά μζςα. 

Ρικανι βαφι με πυρίμαχο χρϊμα ι εναλλακτικά ςτακεροποίθςθ τθσ εξωτερικισ 
επιφάνειασ με βερνίκι μετάλλου. 
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8. Διάφορα φορθτά ςκεφθ. Συμπεριλαμβάνεται ςε αυτά και μικρι ντιηελομθχανι 
διαςτάςεων 1,20Χ0,70Χ0,60 μ. 
Μεταφορά τουσ ςε μθχανουργείο. 

Κακαριςμόσ με ιπια χθμικά μζςα. 

Στακεροποίθςθ με βερνίκι. 

9. Ρροβιομθχανικά πιεςτιρια. Διαςτάςεισ 1,90Χ0,60Χ1,90 μ. 
Μεταφορά ςε μθχανουργείο. 

Κακαριςμόσ με μθχανικά μζςα και ςτακεροποίθςθ των επιφανειϊν με βερνίκι. 

10. Λίκοι άλεςθσ ελαιοκάρπου.  
Επιτόπιοσ κακαριςμόσ με υδροβολι. 

11. Φορθτά αντικείμενα λαογραφικισ ςυλλογισ. 
Κακαριςμόσ με ιπια μθχανικά μζςα. 

3. Τα αντικείμενα τθσ λαογραφικισ ςυλλογισ αν και αρκετά ετερόκλιτα, παρουςιάηουν 
ενδιαφζρον. 

Για το ςφνολο τθσ επιλογισ, προβλζπεται μθχανικόσ κακαριςμόσ με ιπια μζςα. 

4. Ενζργειεσ προβολισ και δθμοςιότθτασ (ΕΕ 4) 

Οι ενζργειεσ Ρροβολισ και Δθμοςιότθτασ του «Κζντρου προβολισ τθσ Σιδθροδρομικισ και 
τθσ Ελαιοκομικισ ιςτορίασ του Ελαιοχωρίου» κα είναι ςφμφωνεσ με τον Οδθγό 
Επικοινωνίασ & Δθμοςιότθτασ ΡΑΑ 2014-2020. Οι ενζργειεσ προβολισ & δθμοςιότθτασ 
είναι επιτυχθμζνεσ και αποτελεςματικζσ όταν εξυπθρετοφν ςτόχουσ όπωσ: 

α) ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δράςεων για ςυγκεκριμζνο κοινό-ςτόχοσ,  

β) θ διαδραςτικι λειτουργία και θ ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με φορείσ τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ και  

γ) θ αξιοποίθςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι ο ςχεδιαςμόσ του Σχεδίου Δράςθσ Ρροβολισ και Δθμοςιότθτασ, 
πάντα ςφμφωνα με τον Οδθγό Επικοινωνίασ & Δθμοςιότθτασ ΡΑΑ 2014-2020, για το Κζντρο 
κα πρζπει: 

α)  να δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχι όλων των ομάδων πλθκυςμοφ ςτισ οποίεσ 
κα απευκφνεται, χωρίσ «αποκλειςμοφσ» θλικιακοφσ, φυλετικοφσ κλπ. (inclusive cultural 
infrastructure),  

β)  να αναδεικνφει το κλίμα ςυνεργαςίασ και προϊκθςθσ τθσ δικτφωςθσ και τθσ 
διάδραςθσ για τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ που κα καλοφνται να ςυμμετζχουν 
(interactive cultural infrastructure), 

γ) να επιτυγχάνει τθν εξωςτρζφεια και τθν ευρφτερθ κοινωνικι αποδοχι (community 
cultural infrastructure).  

Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται  αφ’ ενόσ θ αποτελεςματικότθτά του, αφετζρου θ 
πολιτιςτικι ευαιςκθτοποίθςθ μζςα ςτθν Κοινωνία (cultural awareness in society)  

Στο πλαίςιο αυτό, οι προωκθτικζσ και επικοινωνιακζσ ενζργειεσ που προτείνονται, είναι: 
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1.  Δθμιουργία «Ταυτότθτασ» του Κζντρου, δθλαδι: Λογότυποσ, Ρροςκλιςεισ, Folder, 
Oδθγόσ Κζντρου-Χάρτθσ). 

2.  Δθμιουργία ειδικισ ιςτοςελίδασ για τθν προβολι και ανάδειξθ του Κζντρου. 

3. Δθμιουργία ενόσ δίλεπτου προωκθτικοφ και ενθμερωτικοφ video για το Κζντρο και 
ενόσ μονόλεπτου για τθν προϊκθςι του ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

4.  Δθμιουργία ειδικϊν εκπαιδευτικϊν-επιμορφωτικϊν προγραμμάτων και ειδικϊν 
ξεναγιςεων ςτουσ χϊρουσ του Κζντρου για παιδιά, μακθτζσ και ενιλικεσ. 

Σθμαντικό επίςθσ ςτοιχείο είναι ότι για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Σχεδίου Δράςθσ 
Ρροβολισ και Δθμοςιότθτασ του Κζντρου είναι θ δθμιουργία αναγκαίων δομϊν-
μθχανιςμϊν διαςφάλιςθσ τθσ εφαρμογισ του, όπωσ θ άμεςθ ςυνεργαςία με το  Γραφείο 
Τφπου του Διμου Τρίπολθσ ι θ ανάπτυξθ αυτόνομων ομάδων επικοινωνίασ.  

Στο πλαίςιο αυτό προτείνεται θ διατφπωςθ πρόταςθσ για τθν Οργανωτικι Δομι Ρροβολισ 
& Ρροϊκθςθσ του Κζντρου, με αναλυτικι κοςτολόγθςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν, τα 
οποία κα βαρφνουν τον Φορζα Λειτουργίασ του Κζντρου. 

Τζλοσ, θ ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ ενόσ Σχεδίου Ρροβολισ και Δθμοςιότθτασ πρζπει να 
περιλαμβάνει ζνα χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, οριοκετθμζνο ςε ετιςια βάςθ, 
προκειμζνου να είναι δυνατι θ εφαρμογι και υλοποίθςι του (ανά ςτάδια), κακϊσ και να 
υπάρχουν τα περικϊρια αποτίμθςθσ, αξιολόγθςθσ και ανακεϊρθςισ του (βάςει 
«εργαλείων» όπωσ οι ζρευνεσ ικανοποίθςθσ, οι ενδιάμεςεσ μελζτεσ προόδου και 
αξιολόγθςθσ κλπ.) 
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Θ ζκκεςθ κα οργανωκεί ζτςι ϊςτε να φωτίςει τθν ςτακερι ςφνδεςθ τθσ ελιάσ με τθν 
ταυτότθτα του τόπου, κακϊσ και να αναδείξει το ςιδθροδρομικό παρελκόν του χωριοφ. 
Μικροί κθςαυροί, με μεγάλθ πολιτιςμικι, πολιτιςτικι και ιςτορικι αξία κα εκτεκοφν 
δυναμικά ςτθν  ζκκεςθ με πρωτότυπα εκκεςιακά υλικά. Πλα τα αντικείμενα που κάποτε 
είχαν λειτουργικι ςθμαςία, τϊρα αποτελοφν μουςειακά ζργα τζχνθσ, φανερϊνοντασ τθν 
ανκρϊπινθ ςοφία για τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τθσ ηωισ και τθσ επικοινωνίασ μεταξφ 
των ανκρϊπων.   

Οι προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ του χϊρου για τθν εγκατάςταςθ των εκκεμάτων 
αφοροφν: 

Τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντα χϊρου, αφοφ προθγθκοφν οι απαραίτθτεσ εκςκαφζσ, με 
τθ δθμιουργία χαμθλϊν επιπζδων με βάςθ από ςκυρόδεμα, ϊςτε να τοποκετθκοφν επάνω 
τα εκκζματα και τθν διαμόρφωςθ ραμπϊν για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ, ςφμφωνα με τα 
ςχζδια. Θ υπόβαςθ κα περιλαμβάνει ςτρϊςεισ από κραυςτό υλικό λατομείου καλά 
ςυμπυκνωμζνο και ςκυρόδεμα με οπλιςμό. Θ τελικι επιφάνεια κα επιςτρωκεί με  
τςιμεντοκονίαμα ςε ςτρϊςεισ, πάχουσ 3 εκ. Θ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ είναι 435,00 μ2 
περίπου.  

Τθν κακαίρεςθ των κακόγουςτων αρμολογθμάτων εξωτερικά του κτιρίου. Θ εργαςία αφορά 
τον κακαριςμό τθσ τοιχοποιίασ με τθν κακαίρεςθ των αρμολογθμάτων. Για να καταςτεί 
δυνατόσ ο κακαριςμόσ είναι εφικτι θ χριςθ ελεγχόμενθσ υδροβολισ ( όχι αμμοβολισ διότι 
υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ των λίκων). Ο κακαριςμόσ των κονιαμάτων των αρμϊν, κα 
γίνει ςτο μζγιςτο δυνατό βάκοσ,  με χριςθ κατάλλθλων εργαλείων, με αυξθμζνθ προςοχι 
και χωρίσ τθν χριςθ μθχανικϊν μεςϊν εξαιροφμενθσ τθσ χριςεωσ ελαφροφ «πιςτολιοφ-
κοπιδιοφ» αζροσ. Ο κακαριςμόσ από ςκόνθ και ςακρά υλικά κα γίνει με ζκπλυςθ υπό 
ελεγχόμενθ πίεςθ. Τα υφιςτάμενα παλαιά αρμολογιματα, κα χρθςιμοποιθκοφν ςαν οδθγοί 
ωσ προσ το χρϊμα και τθν υφι, ςφμφωνα με τθν επίβλεψθ, για τθν καταςκευι νζων 
αρμολογθμάτων, τα οποία κα κακοριςτοφν μετά από δειγματιςμό.  Τα νζα αρμολογιματα 
κα εφαρμοςτοφν με χριςθ ειδικϊν εργαλείων (μικρά μυςτριά) και με ςυνεχείσ πιζςεισ, 
ϊςτε το υλικό να φτάςει ςτο μζγιςτο δυνατό βάκοσ. Τα αρμολογιματα, όταν "τραβιξουν" 
κα ςκουπιςτοφν με ςκουπάκι ϊςτε να αποκτιςουν τραχιά υφι, και να διακρίνεται το ίχνοσ 
τθσ πζτρασ.   

Αντίςτοιχα εργαςία κα γίνει και ςτον υφιςτάμενο λικόδμθτο τοίχου περιμετρικά του 
οικοπζδου, βορειοανατολικά,  πίςω από το μεγάλο ςτζγαςτρο.  

Εξωτερικά του κτίςματοσ,  τα ςθμεία περιμετρικά τθσ λικοδομισ  που αποκαλφπτονται τα 
κεμζλια κα επιςτρωκοφν με το υλικό του αρμολογιματοσ, ςυνδυάηοντασ τθ χριςθ 
τςιμεντοειδϊν  για ανκεκτικότθτα ςτθν υγραςία. Θ επιφάνεια που κα προκφψει κα 
ιςοπεδωκεί-ευκυγραμμιςτεί  και κα εξαλειφκεί το ανάγλυφο των λίκων τθσ ςθμερινισ 
κατάςταςθσ.   

Θ ςυνολικι επιφάνεια εφαρμογισ τθσ εργαςίασ αφορά 800,50 μ2 

Τθν κακαίρεςθ του διαχωριςτικοφ πλίνκινου τοίχου εμβαδοφ 2,60 μ2, εςωτερικά, ςτθν 
μικρι αίκουςα δεξιά τθσ ειςόδου ϊςτε να αποκαταςτακεί θ αίκουςα ςτισ αρχικζσ τθσ 
διαςτάςεισ και τθν απομάκρυνςθ του πρόςκετου ξφλινου πατϊματοσ. Το μικρό ξφλινο 
ςτζγαςτρο πάνω από τθν είςοδο του κτιρίου κα ανακαταςκευαςτεί, και θ νεοτερικι πόρτα 
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ειςόδου κα αντικαταςτακεί με άλλθ κφρα αςφαλείασ. Επίςθσ το άνοιγμα ςτθν ΒΔ όψθ του 
κτιρίου, εκεί που καταλιγει θ ράμπα ΑΜΕΑ, κα αντικαταςτακεί με άλλθ κφρα αςφαλείασ, 
κατάλλθλθ για ΑμΕΑ. Τα  παιχνίδια τθσ παιδικισ χαράσ ςτον αφλειο χϊρο, κα αποξθλωκοφν. 

Για τθν κακαίρεςθ του πλίνκινου τοίχου δεν απαιτείται Οικοδομικι Άδεια 

Τθν αφαίρεςθ των παλαιϊν χρωμάτων ελαιοχρωματιςμζνων επιφανειϊν των τοίχων 
εςωτερικά, όπου είναι απαραίτθτο, και  τουσ νζουσ χρωματιςμοφσ με διπλι ςτρϊςθ 
ελαιοχρϊματοσ, του χϊρου επιφανείασ 1.000 μ2. 

Το βερνικοχρωματιςμό των ξφλινων επιφανειϊν τθσ οροφισ και των εςωτερικϊν ξφλινων 
κυρϊν, με ελαιόχρωμα αλκυδικισ ι τροποποιθμζνθσ πολυουρεκανικισ ρθτίνθσ, βάςεωσ 
νεροφ ι διαλυτοφ επιφανείασ 306 μ2. 

Τθ λειότριψθ και ςτίλβωςθ του δαπζδου από μωςαϊκό επιφανείασ 295 μ2. Θ εργαςία κα 
γίνει από εξειδικευμζνο ςυνεργείο με ειδικά μθχανιματα, χωρίσ κακαριςτικά που 
αλλοιϊνουν τισ επιφάνειεσ του μωςαϊκοφ. Μετά τθν εργαςία, το δάπεδο κα παραμείνει 
επίπεδο, χωρίσ «κφματα» και κοιλότθτεσ και θ επιφάνεια κα αδιαβροχοποιθκεί.  Αντίςτοιχθ 
αποκατάςταςθ κα γίνει και ςτουσ χϊρουσ  του κτιρίου που καλφπτονται από πλακίδια. Στα 
ςθμεία που ζχει καταςτραφεί το δάπεδο και το ςοβατεπί, κα γίνει ςυμπλιρωςθ με 
τςιμεντοκονία.  

Τθν ςυντιρθςθ και τον ελαιοχρωματιςμό των μεταλλικϊν κιγκλιδωμάτων ΒΑ του 
περιβάλλοντοσ χϊρου εμβαδοφ 100,00 μ2. Θα γίνει προετοιμαςία των επιφανειϊν με 
αποξζςεισ ςακρϊν χρωματιςμϊν με ψικτρα και ςμυριδόπανο, τοπικζσ ςτρϊςεισ 
αντιδιαβρωτικοφ υποςτρϊματοσ ενόσ ςυςτατικοφ όπου απαιτείται και δφο ςτρϊςεισ 
ελαιοχρϊματοσ. 

Τθ διαμόρφωςθ με τοιχοπζταςμα αποκθκευτικοφ χϊρου ςτθν  μεγάλθ αίκουςα ΝΔ του 
κτιρίου, ςφμφωνα με τα ςχζδια. 

Τθ δθμιουργία ςτεγάςτρων με μεταλλικό ςκελετό και επικάλυψθ με ξυλεία δρυόσ, 
διαςτάςεων 5,00Χ18,00μ και 4,00Χ3,00 τοποκετθμζνα ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα 
ςχζδια, ςε ςυνδυαςμό με τα υφιςτάμενα δζνδρα, κακϊσ και τθν ανακαταςκευι 
προςτεγάςτρου πάνω από τθν είςοδο του κτιρίου. 

Τθν επιςκευι του κτίςματοσ  ΝΔ του αφλειο χϊρου, που ςτο παρελκόν λειτουργοφςε ωσ 
«λουτρά». Εκεί  κα διαμορφωκοφν τα W.C. [ζνα (1) ανδρϊν, ζνα (1) γυναικϊν και ζνα (1) 
ΑΜΕΑ+. Ο χϊροσ κα διαχωριςτεί με γυψοςανίδεσ, το δάπεδο κα επιςτρωκεί με κεραμικά 
πλακίδια και οι τοίχοι κα επενδυκοφν επίςθσ με κεραμικά πλακίδια. Στθν πλάκα από 
ςκυρόδεμα ςτθν οροφι του κτίςματοσ κα γίνει επάλειψθ με ελαςτομερζσ αςφαλτικό 
γαλάκτωμα. 

Τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ με αερόψυκτθ αντλία κερμότθτασ, δίκτυο 
ςωλθνϊςεων και τερματικζσ μονάδεσ νεροφ FCU, αφοφ προθγθκεί θ  αποξιλωςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ.  

Τθν εγκατάςταςθ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ για τθν εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων. Το 
αντικείμενο αυτισ τθσ ενότθτασ περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ φωτιςμοφ, τθν 
εγκατάςταςθ ρευματοδοτϊν και τθν εγκατάςταςθ του δικτφου και του πίνακα διανομισ. Ο 
φωτιςμόσ των εςωτερικϊν χϊρων κα γίνει με φωτιςτικά ςϊματα λαμπτιρων φκοριςμοφ 
και LED με κερμοκραςία χρϊματοσ 4000Κ. Θ επιλογι των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα γίνει με 
τα παρακάτω κριτιρια: 

-  Διατιρθςθ κατά το δυνατόν κανάβου για λόγουσ ευελιξίασ και αιςκθτικισ 
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-  Ελαχιςτοποίθςθ του τφπου των φωτιςτικϊν για λόγουσ ςυντιρθςθσ και δαπάνθσ 
λειτουργίασ 

-  Λειτουργικζσ ανάγκεσ χϊρου (βακμόσ προςταςίασ κλπ.) 

Σε χϊρουσ μεγαλφτερουσ των 15 μ2 ο τεχνθτόσ φωτιςμόσ κα είναι κατανεμθμζνοσ ςε 
περιςςότερα του ενόσ κυκλϊματα και κα ελζγχεται με χωριςτοφσ διακόπτεσ. Σε όλεσ τισ 
εξόδουσ και οδεφςεισ διαφυγισ όλων των χριςεων κα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα με 
ζνδειξθ βζλουσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εξόδου ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 
και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010. Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ ρευματοδοτϊν τφπου ΣΟΥΚΟ απλϊν ι 
ςτεγανϊν (ανάλογα με τθ κζςθ τοποκζτθςθσ) με πλευρικζσ επαφζσ γειϊςεωσ 16Α – 250 V 
ςε πυκνότθτα που να εξυπθρετεί τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ του κτιρίου. Στο διάδρομο 
προβλζπεται 1 ρευματοδότθσ ΣΟΥΚΟ ανά περίπου 20 μ2 και ςε απόςταςθ μικρότερθ των 10 
μζτρων ο ζνασ από τον άλλο. Σε ό,τι αφορά τον πίνακα διανομισ προβλζπεται θ 
εγκατάςταςθ μεταλλικοφ πίνακα τφπου ερμαρίου κατάλλθλο για επίτοιχθ ι χωνευτι 
εγκατάςταςθ ςε κφριο χϊρο ωσ πίνακα φωτιςμοφ – ρευματοδοτϊν ι κινιςεωσ μικρισ 
ιςχφοσ. Ο πίνακασ κα προςτατεφεται με αντιθλεκτροπλθξιακοφσ διακόπτεσ. 

Το δίκτυο διανομισ εξαςφαλίηει τθν τροφοδότθςθ των τελικϊν καταναλϊςεων από τον 
τοπικό υποπίνακα και κα καταςκευαςτεί είτε από καλϊδιο J1VV (ΝΥΥ) & Α05VV (NYΜ) ςε 
ςχάρεσ είτε από καλϊδιο H05V-U (NYA) ςε χωνευτοφσ ςωλινεσ. Το είδοσ των ςωλινων 
(πλαςτικοί ι μεταλλικοί) κα εξαρτθκεί από τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ςε προςταςία από τθν 
υγραςία και τθ μθχανικι καταπόνθςθ και θ ελάχιςτθ διάμετρόσ τουσ κα είναι Φ 13.5 μμ. Οι 
ελάχιςτεσ διατομζσ των αγωγϊν κα είναι 1,5 mm2 για τουσ αγωγοφσ κυκλωμάτων 
φωτιςμοφ, 2.5 mm2 για τουσ αγωγοφσ κυκλωμάτων ρευματοδοτϊν και κίνθςθσ, 6 mm2  για 
τουσ τροφοδοτικοφσ αγωγοφσ θλεκτρικϊν πινάκων. 

    

 

21PROC008028285 2021-01-20



65 

 

 

Ι. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟΓΑΦΙΚΗ ΡΟΤΑΣΗ & ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΡΟΒΟΛΗΣ 

Α/Α ΡΑΑΔΟΤΕΑ 
Κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ 

24% (€) 
Κόςτοσ με ΦΡΑ 24%  

(€) 

1 

Σχεδιαςμόσ χωροκζτθςθσ ςυλλογϊν & 
Μελζτθ τεκμθρίωςθσ και οργάνωςθσ 
υλικοφ, γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ και 
ψθφιακζσ παραγωγζσ 

31.000,00 38.440,00 

2 
Καταςκευι, προμικεια και 
εγκατάςταςθ του περιεχομζνου του 
πολυχϊρου  

40.000,00 49.600,00 

3 Αποκατάςταςθ – εγκατάςταςθ και 
μουςειακι ανάδειξθ ιςτορικοφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

128.000,00 158,720,00 

4 Ενζργειεσ προβολισ & δθμοςιότθτασ 7.000,00  8.680,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 206.000,00 255.440,00 

 

ΙΙΙ. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΙΙ. ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΟΛΙΚΗ 

              

    ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΕΣΕΙ-ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ       

Α1 ΟΙΚ-20.02 

Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-
θμιβραχϊδεσ για τθν δθμιουργία 
υπογείων κλπ χϊρων (περιλαμβάνεται 
θ μεταφορά) 

ΟΙΚ-2112  m
3
 3,75 120,00 450,00   

Α2 ΟΙΚ- 22.04 Κακαιρζςεισ πλινκοδομϊν ΟΙΚ-2222 m
3
 15,70 2,60 40,82   

Α3 ΟΙΚ- 20.30   
Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων 
εκςκαφϊν με μθχανικά μζςα  

ΟΙΚ-2171 m
3
 0,90 122,60 110,34   

Α4 ΟΙΚ- 20.20 
Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό 
υλικό λατομείου (περιλαμβάνεται θ 
μεταφορά) 

ΟΙΚ-2162  m
3
 21,40 40,00 856,00   

Α5 ΟΙΚ- 32.02.04 
Σκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 χωρίσ 
χριςθ αντλίασ  

ΟΙΚ-3214 m
3
 84,00 60,00 5.040,00   

Α6 ΟΙΚ- 38.02  Ξυλότυποι χυτϊν μικροκαταςκευϊν ΟΙΚ-3811 m
2
 22,50 58,00 1.305,00   

Α7 ΟΙΚ- 38.20.03 
Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ, 
κατθγορίασ δομικά πλζγματα B500C 

ΟΙΚ-3873 kg 1,01 4.200,00 4.242,00   

Α8 ΟΙΚ- Ν.22.23.01   
Κακαίρεςθ  παλαιϊν αρμολογθμάτων 
και ςακρϊν κονιάματων. 

ΟΙΚ-2252   m
2
 7,00 800,50 5.603,50   
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Α9 ΟΙΚ- Ν.22.57.01   

Αποξιλωςθ οιουδιποτε τφπου 
ξφλινου  δαπζδου, και ςιδθρϊν  
αντικειμζνων με προςοχι, μετά τοφ 
αντίςτοιχου ςκελετοφ με 
φορτοεκφόρτωςθ μεταφορά και 
απόρριψθ των άχρθςτων υλικϊν 

ΟΙΚ-2275  αποκ 1,00 300,00 300,00   

             Σφνολο ομάδασ: Α 17.947,66 € 

    ΟΜΑΔΑ : Β - ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΙΚΑ-ΘΕΜΑΝΣΗ)       

Β.01 ΑΤΘΕ 8042Ν.1.3 
Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ 
από ςκλθρό P.V.C. Διαμζτρου 40 mm 

ΘΛΜ 8 m 13,82 5,00 69,10   

Β.02 ΑΤΘΕ 8042Ν.1.7 
Ρλαςτικόσ ςωλινασ αποχετεφςεωσ 
από ςκλθρό P.V.C., πίεςθσ 4 atm και 
διαμζτρου 100 mm 

ΘΛΜ 8 m 23,64 8,00 189,12   

Β.03 ΑΤΘΕ 8046Ν.1Ν 
Σιφϊνι δαπζδου από 
πολυπροπυλαίνιο με εςχάρα 
ανοξείδωτθ Φ100 

ΘΛΜ 8 τεμ 48,01 2,00 96,02   

Β.04 ΑΤΘΕ 8046Ν.2Ν 
Εςχάρα ςιφωνιοφ δαπζδου 
ανοξείδωτθ Φ100 

ΘΛΜ 8 τεμ 9,66 3,00 28,98   

Β.05 ΑΤΘΕ 8050Ν.1 
Ακροςτόμιο ι ςωλθνοςτόμιο 
κακαριςμοφ από PVC 

ΘΛΜ 1 τεμ 22,02 1,00 22,02   

Β.06 ΑΤΘΕ 8151.2 

Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από 
πορςελάνθ Χαμθλισ πιζςεωσ με το 
δοχείο πλφςεωσ και τα εξαρτιματά 
του 

ΘΛΜ 14 τεμ 195,19 2,00 390,38   

Β.07 ΑΤΘΕ ΡΣΚ.ΑΜΕΑ.001 
Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από 
πορςελάνθ κατάλλθλθ για ΑΜΕΑ 

ΘΛΜ 14 τεμ 527,92 1,00 527,92   
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Β.08 ΑΤΘΕ 8179.2 
Κάκιςμα λεκάνθσ πλαςτικό με  
κάλυμμα χρϊματοσ λευκοφ 

ΘΛΜ 18 τεμ 23,08 2,00 46,16   

Β.09 ΑΤΘΕ 8178.2.1 
Χαρτοκικθ πλιρθσ Ρορςελάνθσ 
διαςτάςεων 15 Χ 15 cm 

ΘΛΜ 14 τεμ 17,27 3,00 51,81   

Β.10 ΑΤΘΕ 8160.2 
Νιπτιρασ πορςελάνθσ διαςτάςεων 42 
Χ 56 cm 

ΘΛΜ 17 τεμ 167,60 2,00 335,20   

Β.11 ΑΤΘΕ ΡΣΚ.ΑΜΕΑ.002 
Νιπτιρασ πορςελάνθσ κατάλλθλοσ για 
χριςθ ΑΜΕΑδιαςτάςεων 42 Χ 56 cm 

ΘΛΜ 17 τεμ 421,58 1,00 421,58   

Β.12 ΑΤΘΕ 8171.3 
Σαπωνοκικθ πορςελάνθσ πλιρθσ 
διαςτάςεων 15 Χ 15 cm χωρίσ 
χειρολαβι 

ΘΛΜ 13 τεμ 15,23 3,00 45,69   

Β.13 ΑΤΘΕ 8168.1Ν 
Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4 mm 
μπιηουτζ 

ΘΛΜ 13 τεμ 26,52 2,00 53,04   

Β.14 ΑΤΘΕ 8169.1.2 
Εταηζρα νιπτιρα πλιρθσ Ρορςελάνθσ 
μικουσ 0,60 cm 

ΘΛΜ 13 τεμ 21,22 2,00 42,44   

Β.15 ΑΤΘΕ ΡΣΚ.ΑΜΕΑ.003 

Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ - 
ψυχροφ φδατοσ, ορειχάλκινοσ, 
επιχρωμιωμζνοσ κατάλλθλοσ για 
νιπτιρα ΑΜΕΑ 

ΘΛΜ 13 τεμ 150,32 1,00 150,32   

Β.16 ΑΤΘΕ 8141.2.2 

Αναμικτιρασ (μπαταρία) κερμοφ - 
ψυχροφ φδατοσ, ορειχάλκινοσ, 
επιχρωμιωμζνοσ Τοποκετθμζνοσ ςε 
νιπτιρα διαμζτρου Φ 1/2 ins 

ΘΛΜ 13 τεμ 61,03 2,00 122,06   

Β.17 ΑΤΘΕ 8982Ν.1Α 
Φωτιςτικό ςϊμα τφπου απλίκασ 
οροφισ ςτεγανοφ τφπου 

ΘΛΜ 59 τεμ 91,39 3,00 274,17   

Β.18 ΑΤΘΕ 8982Ν.1Β Φωτιςτικό ςϊμα τφπου απλίκασ  ΘΛΜ 59 τεμ 76,09 2,00 152,18   
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Β.19 
ΑΤΘΕ 

ΡΣΚ.Ι.ΦΩΤ.0021 
Αυτόνομο φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ 
εςωτερικοφ χϊρου 

ΘΛΜ 59 τεμ 66,19 2,00 132,38   

Β.20 ΑΤΘΕ Ν9999.15.2 
Εγκαταςτάςεισ ςυςτιματοσ 
κλιματιςμοφ.  

ΘΛΜ 5 τεμ 14.000,00 1,00 14.000,00   

Β.21 ΑΤΘΕ Ν9988.15.2 
Εγκαταςταςεισ Θ/Μ εξοπλιςμοφ και 
διανοίξεισ αυλάκων δικτφων 

ΘΛΜ 5 τεμ 1500,00 1,00 1.500,00   

             Σφνολο ομάδασ: Β 18.650,57 € 

    ΟΜΑΔΑ : Γ - ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ           

Γ1 ΟΙΚ- 73.33.01 
Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά 
πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 20x20 
cm 

ΟΙΚ-7331 m
2
 31,50 23,00 724,50   

Γ2 ΟΙΚ- 73.34.01 
Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά 
πλακίδια GROUP 1, διαςτάςεων 20x20 
cm 

ΟΙΚ-7326.1 m
2
 33,50 66,00 2.211,00   

Γ3 ΟΙΚ- 73.35 
Ρερικϊρια (ςοβατεπιά) από κεραμικά 
πλακίδια 

ΟΙΚ-7326.1 m 4,50 15,00 67,50   

Γ4 71.01.02 
Αρμολογιματα κατεργαςμζνων 
όψεων λικοδομϊν 

ΟΙΚ-7102 m
2
 11,20 800,50 8.965,60   

Γ5 ΟΙΚ- 73.36.01 
Επιςτρϊςεισ τςιμεντοκονίασ πάχουσ 
3,0 cm 

ΟΙΚ-7335 m
2
 18,00 435,00 7.830,00   

Γ6 ΟΙΚ 7902 
Επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ 
με ελαςτομερζσ αςφαλτικό 
γαλάκτωμα 

ΟΙΚ 7902 m
2
 2,20 45,00 99,00   

Γ7 ΟΙΚ- 71.52 
Επιχρίςματα τριπτά τριβιδιςτά επί 
μεταλλικοφ πλζγματοσ με 
τςιμεντοαςβεςτοκονίαμα 

ΟΙΚ-7152 m
2
 14,00 5,00 70,00   
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        Σφνολο ομάδασ: Γ 19.967,60 € 

    ΟΜΑΔΑ : Δ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ         

Δ1 ΟΙΚ-64.29 
Ανοξείδωτοσ χειρολιςκιρασ Φ50/2 
mm 

ΟΙΚ-6428 μμ 20,00 26,00 520,00   

Δ2 ΟΙΚ-Ν 6106 
Στζγαςτρα με μεταλλικό ςκελετό και 
ξφλινθ επικάλυψθ 

ΟΙΚ-6104 αποκ 1,00 6.000,00 6.000,00   

Δ3 ΟΙΚ-Ν 62.61.04 
Θφρα  δίφυλλθ, ανοιγόμενθ, με 
φεγγίτθ, αςφαλείασ 

ΟΙΚ 6236 τεμ 700,00 2,00 1.400,00   

Δ4 ΟΙΚ-Ν50.10.01 
Εςωτερικά τοιχοπετάςματα με 
μεταλλικό ςκελετό και επζνδυςθ με 
γυψοςανίδα 

ΟΙΚ-4713 m
2
 55,00 55,00 3.025,00   

        Σφνολο ομάδασ: Δ 10.945,00 € 

    ΟΜΑΔΑ : Ε - ΛΟΙΡΑ –ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ              

Ε1 ΟΙΚ- 77.71.01 

Βερνικοχρωματιςμοί ξυλίνων 
επιφανειϊν με ελαιόχρωμα αλκυδικισ 
ι τροποποιθμζνθσ πολυουρεκανικισ 
ρθτίνθσ, βάςεωσ νεροφ θ διαλφτου 

ΟΙΚ-7771  m
2
 10,70 306,50 3.279,55   

Ε2 ΟΙΚ- 77.55 

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν 
επιφανειϊνμε χρϊματα αλκυδικϊν ι 
ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ νεροφ θ 
διαλφτου 

ΟΙΚ 7755 m
2
 6,70 100,00 670,00   

Ε3 ΟΙΚ-Ν77.43.02 
Κακαριςμόσ και λειότριψθ  μωςαικοφ 
δαπζδου 

ΟΙΚ 5244 m
2
 5,00 295,00 1.475,00   
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Ε4 ΟΙΚ- 77.91 
Ανακαίνιςθ παλαιϊν χρωματιςμζνων 
επιφανειϊν με διπλι ςτρϊςθ 
ελαιοχρϊματοσ 

ΟΙΚ 7791 m
2
 5,00 1.000,00 5.000,00   

Ε5 ΟΙΚ- 77.84.02 

Χρωματιςμοί επιφανειϊν 
γυψοςανίδων με χρϊμα υδατικισ 
διαςποράσ ακρυλικισ ι βινυλικισ ι 
ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ νεροφ, με 
ςπατουλάριςμα τθσ γυψοςανίδασ 

ΟΙΚ-7786.1 m
2
 12,40 55,00 682,00   

            Σφνολο ομάδασ: Ε 11.106,55 € 

  

            

ΑΘΟΙΣΜΑ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΓΑΣΙΩΝ 

78.617,38 € 

          

        ΣΥΝΟΛΟ 78.617,38 € 

        ΦΡΑ 24% 18.868,17 € 

        
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΡΑΝΗ 
97.485,55 € 
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

Μοσζειολογική – Μοσζειογραθική 
πρόηαζη & Ενέργειες προβολής 

€ 206.000,00 € 49.440,00 € 255.440,00 

χεδιαςμόσ χωροθζτηςησ ςυλλογϊν & 
Μελζτη τεκμηρίωςησ και οργάνωςησ υλικοφ, 
γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ και ψηφιακζσ 
παραγωγζσ 

€ 31.000,00 € 7.440,00 € 38.440,00 

Καταςκευή, προμήθεια και εγκατάςταςη του 
περιεχομζνου του πολυχϊρου  € 40.000,00 € 9.600,00 € 49.600,00 

Αποκατάςταςη – εγκατάςταςη και μουςειακή 
ανάδειξη ιςτορικοφ μηχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ 

€ 128.000,00 € 30.720,00 € 158.720,00 

Ενζργειεσ προβολήσ & δημοςιότητασ 
€ 7.000,00 € 1.680,00 € 8.680,00 

    

Αποκαηάζηαζη κηιρίοσ & διαμόρθωζη 
περιβάλλονηος τώροσ 

€ 78.617,38 € 18.868,17 € 97.485,55 

Οικοδομικές εργαζίες  
διαμόρθωζης ηης έκθεζης 

€ 59.966,81 € 14.392,03 € 74.358,84 

Η/Μ Εγκαηαζηάζεις για ηις ανάγκες ηης 
έκθεζης 

€ 18.650,57 € 4.476,14 € 23.126,71 

    

ΤΝΟΛΑ € 284.617,38 € 68.308,17 € 352.925,55 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων  

ΑΘΟ 1ο - Αντικείμενο τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ 

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά ςτθν πράξθ «Δθμιουργία Κζντρου προβολισ τθσ Σιδθροδρομικισ και τθσ 
Ελαιοκομικισ ιςτορίασ του Ελαιοχωρίου» του Διμου Τρίπολθσ. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι περιλαμβάνεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. 

Θ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ είναι ςφμφωνθ με το ν. 4412/2016.  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Τρίπολθσ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 64.7321.0016 με τίτλο: «Δθμιουργία κζντρου προβολισ τθσ ςιδθροδρομικισ 
και ελαιοκομικισ Ιςτορίασ του Ελαιοχωρίου» ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2020  του Φορζα. 

Το τεφχοσ τθσ Ε.Σ.Υ περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό προσ 
τουσ υπόλοιπουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, πρόκειται να γίνει θ προμικεια του εξοπλιςμοφ 
επίπλωςθσ. 

Οι πιςτϊςεισ για τθν πράξθ προζρχονται από το Ρρόγραμμα «Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020» 
CLLD/LEADER Βόρειασ Ρελοποννιςου. 

ΑΘΟ 2ο - Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 

Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με θλεκτρονικι ανοικτι διαδικαςία για τθ ςφναψθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Ν. 4412/2016. 

Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ διζπεται από τον Ν. 4412/2106 και τθν λοιπι ςχετικι Εκνικι και Κοινοτικι 
νομοκεςία κακϊσ και τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ.  

ΑΘΟ 3ο - Διατάξεισ που ιςχφουν  

Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ διζπεται από τισ ακόλουκεσ διατάξεισ:  

1. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

2. το Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007 -2013», 

3. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

5. τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

6. το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

7. το άρκρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν Οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

8. το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

21PROC008028285 2021-01-20



 

Σελίδα 74 

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

10. το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

11. το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

12. το Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

13. το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»,  

14. το Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

15. το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», 

16. τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

17. τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

18. το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ & τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

19. το Ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 
λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ Λοιπζσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.», 

20. τθν με αρ. 134453/23.12.15 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με τίτλο «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των 
δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΡΔΕ (Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ ΚΥΑ 
46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573 Β')» (Β' 2857), 

21. το ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ..,  

22. το Ρ.Δ. 39/17 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
προδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», 

23. τθ διάταξθ του άρκρου 71 του Ν. 4509/2017 «Μζτρα κεραπείασ ατόμων που απαλλάςςονται από 
τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ...» (Α’ 201), 

24. το άρκρο 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», 

25. το Ν. 3463/2006 (Α’ ΦΕΚ 114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

26. το Ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ», 

27. τθν με αρ. Ρ1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) Υπουργικι Απόφαςθ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

28. Το ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’) "Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρίεσ αι 
του Ρροαιρετικοφ πρωτοκόλλου ςτθ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρίεσ" 

29. το Ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ», 
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30. το άρκρο 33 του Ν. 4608/2019 (Α’ 66), 

31. το άρκρο 56 του Ν. 4609/2019 (Α’ 67), 

32. τθν με αρ.  ΥΑΡ/Φ.40.4/1/989/2012  (ΦΕΚ  1301  Β’)  Απόφαςθ «Κφρωςθ Ρλαιςίου παροχισ 
υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ», 

33. τισ Οδθγίεσ για τθν προςβαςιμότθτα του περιεχομζνου του Ιςτοφ WCAG 2.0 
(http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html), 

34. τισ Βζλτιςτεσ Ρρακτικζσ για χριςθ διαδικτυακοφ περιεχομζνου από κινθτζσ ςυςκευζσ, Εκδοςθ 1.0 
(http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά), 

35. τισ Οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά), 

36. τισ Οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ για ςυγγραφι περιεχομζνου Ιςτοφ ΑΤAG 2.0 
(http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά), 

37. τθν με αρικμ. πρωτ. 73/12.4.2018 (Κωδικόσ Ρρόςκλθςθσ: Μ2794028) Ρρόςκλθςθ τθσ ΑΝΒΟΡΕ ΑΕ, 

38. Τθν με αρικμ. πρωτ. 4210/30.12.2019 Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΚΕΝΤΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΘΣ 
ΣΙΔΘΟΔΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΘΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΙΟΥ» με Κωδικό ΟΡΣΑΑ 
0011333845 ςτο CLLD/LEADER τθσ ΑΝΒΟΡΕ ΑΕ,  

39. τθν υπ' αρικ.: 954/18 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Τρίπολθσ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ του 
Διμου ςτθν 1θ Ρρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων παρεμβάςεων Δθμόςιου χαρακτιρα του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ CLLD/LEADER 2014-2020 και υποβολισ πρόταςθσ, κακϊσ και τθν τροποποίθςθ αυτισ, 
με τθν υπ' αρικ.: 989/18 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 

40. τθν υπ' αρικ.: 114/20 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Τρίπολθσ περί αποδοχισ τθσ απόφαςθσ 
ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ και αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ για τθν εγγραφι του ποςοφ, 

41. τθν υπ' αρικ. πρωτ.: 35101/10-12-20 (ΑΑΥ 1121-10/12/20) απόφαςθ του Δθμάρχου Τρίπολθσ περί 
ζγκριςθσ τθσ δαπάνθσ, δζςμευςθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ, 

42. τθν υπ' αρικ.: 686/20 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Τρίπολθσ περί ζγκριςθσ τθσ υπ' 
αρικ.: 237/20 μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ, τθσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ 
και κακοριςμοφ των όρων διακιρυξθσ, κακϊσ και τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ-
Αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, 

43. τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

ΑΘΟ 4ο - Εγγυιςεισ 

Α. Εγγυθτικι ςυμμετοχισ  
 
1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 
ποςό των πζντε χιλιάδων εξακοςίων ενενιντα δφο ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτϊν (€ 5.692,35).  

Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ για κάκε ενότθτα του φυςικοφ 
αντικειμζνου τθσ πράξθσ:  

Α/Α 
 

ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ / ΥΡΗΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΡΑ 
(€) 

ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΡΟΣΟΣΤΟ 2%) (€) 

1 Μουςειολογικι – Μουςειογραφικι πρόταςθ & ενζργειεσ 
προβολισ 

206.000,00 4.120,00 

2 Αποκατάςταςθ κτιρίου & διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 78.617,38 1.572,35 
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ο οποίοσ ορίηεται ςε δζκα (10) μινεσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν 
τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2. Εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που 
αφορά τθν προμικεια εξοπλιςμοφ επίπλωςθσ το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε επί τοισ 
εκατό (5%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ το ΦΡΑ.  

Θ εγγυθτικι αυτι κα επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και 
φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.  

Οι εγγυθτικζσ καταπίπτουν ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα 
ορίηει. 

3. Εγγφθςθ προκαταβολισ  

Ορίηεται ειδικότερα ςτο άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ. 

ΑΘΟ 5ο – Χρόνοσ και Τόποσ Ραράδοςθσ 

1. Οι υπθρεςίεσ κα παραδοκοφν ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Υπθρεςία με ευκφνθ και δαπάνθ του 
αναδόχου. 

2. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν αναγράφεται ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ του κάκε είδουσ και ορίηεται κατά μζγιςτο ςε είκοςι τζςςερεισ (24) μινεσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

3. Ρροςφορζσ με χρόνο παράδοςθσ μεγαλφτερο των αναγραφομζνων ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, δεν 
γίνονται δεκτζσ.  

4. Τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ βαρφνουν τον προμθκευτι.  

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

6. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνει κατά τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ και επιπρόςκετα όπωσ ορίηεται από τισ 
διατάξεισ του άρκρ. 208 και 209 του Ν. 4412/2016, από τθν επιτροπι που προβλζπεται από τισ διατάξεισ 
του άρκρου 221 παρ. 11δ του νόμου αυτοφ, με τθν προςκόμιςι τουσ από τον ανάδοχο.  

 

ΑΘΟ 6ο – Ραραλαβι εξοπλιςμοφ/ςφμβαςθσ 

1. Θ παραλαβι των υπθρεςιϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ κα γίνεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία, κατά τθν θμερομθνία 
προςκόμιςθσ των ειδϊν από τον ανάδοχο.  

2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υπθρεςιϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα γίνει με 
μακροςκοπικι εξζταςθ.  

3. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
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4. Θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ ςφμφωνα 
με τα άρκρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά 
και ςτον προμθκευτι.  

5. Θ παραλαβι των υπθρεςιϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ 
των υπθρεςιϊν. 

6. Εάν οι υπό παροχι υπθρεςίεσ δεν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται 
να τα αντικαταςτιςει, ςφμφωνα με το άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ, τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ  και το 
Άρκρο 215  του Ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, για τθν παράδοςθ – παραλαβι των υπθρεςιϊν/ειδϊν ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 
206 ζωσ 209 και 213 και 216 ζωσ 220 του Ν. 4412/2016.  

ΑΘΟ 7ο Ριςτοποιθτικά – ∆ιαςφαλίςεισ που απαιτοφνται  

Θα κατατεκοφν με ευκφνθ του αναδόχου τα ακόλουκα πιςτοποιθτικά:  

α)  Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το 
αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

β)  Ριςτοποιθτικό Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2004 ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το αντικείμενο 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

γ)  Ριςτοποιθτικό Υγιεινισ και Αςφάλειασ OHSAS 18001:2007, ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το αντικείμενο 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από φορζα διαπιςτευμζνο από το ΕΣΥΔ ι από 
φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for 
Accreditation EA) και μάλιςτα , μζλοσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) ςφμφωνα 
με το άρκρο 82 του Ν. 4412/2016.   

ΑΘΟ 8ο Ανωτζρα Βία  

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται περιςτατικό ανωτζρασ βίασ φζρει το βάροσ τθσ απόδειξισ τθσ. Στερείται, 
όμωσ, το δικαίωμα να τθν επικαλεςκεί, εάν δεν τθν αναφζρει εγγράφωσ και δεν προςκομίςει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θµερϊν αφότου 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που τθ ςτοιχειοκετοφν και προκάλεςαν τθ μερικι ι ολικι αδυναμία του να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ που του ανατζκθκε.  

ΑΘΟ 9ο Τρόποσ Ρλθρωμισ 

Ο τρόποσ πλθρωμισ κακορίηεται ςτο άρκρο 5.1 τθσ Διακιρυξθσ. 

ΑΘΟ 10ο  Φόροι - Τζλθ – Κρατιςεισ 

Ο ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ και κρατιςεισ που 
ιςχφουν κατά τθν θμζρα εξόφλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  Ο ΦΡΑ 
βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΑΘΟ 11ο Χρόνοσ Εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

Ρροβλζπεται περίοδοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν, διάρκειασ δεκαπζντε (15) μθνϊν, 
από τθν βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ.. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ υπθρεςίασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΑΘΟ 12ο Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου Οργάνου, 
εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει 
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016  

ΑΘΟ 13ο – Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του αναδόχου 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016 

2. Ο ανάδοχοσ δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

3. Ο ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα  

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και οποιαδιποτε άλλα  
µμζςα για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.  

5. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 

6. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει αποκλειςτικϊσ και εξ ολοκλιρου όλεσ τισ ευκφνεσ ζναντι οποιουδιποτε 
τρίτου προβάλλοντοσ δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, ευρεςιτεχνίασ, ςθμάτων κλπ., που ζχουν 
άμεςθ ι ζµµεςθ ςχζςθ µε µμελζτεσ, µμεκόδουσ, τρόπουσ εργαςίασ, ςυςτιματα, εφευρζςεισ κλπ. που 
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκ µζρουσ του πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

7. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει αποκλειςτικϊσ κάκε ευκφνθ για οποιαδιποτε ατφχθμα ι ηθμιά ικελε 
επζλκει ςε αυτόν, το προςωπικό του ι τρίτο εξ αφορμισ τθσ προμικειασ και κακόλθ τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ 

8. Πλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ, θ µζριµνα και οι διαδικαςίεσ για τθ νόµιµθ χρθςιμοποίθςθ όλων των 
ανωτζρω βαρφνουν εξ ολοκλιρου και αποκλειςτικϊσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ οφείλει να λαμβάνει 
εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο µμζτρο, ϊςτε ο Εργοδότθσ και τα όργανα αυτοφ να µθν υποςτοφν 
οποιαδιποτε ενόχλθςθ ι τθν ελάχιςτθ ηθμιά. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)- 

 

 

 
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

Μζροσ I: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα   
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ……………………………… 

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................ 

 

Ρροσ: Το Διμο ΤΙΡΟΛΘΣ 

…………………………………,  Τ.Κ              , 

……………………………. 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ............... για ευρϊ ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

{ Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ..........} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και 
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ .............................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό 
................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο τθ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΕΝΤΟΥ 
ΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΙΟΥ, 
ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό ....................  Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ .......... 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΡΟΣΦΟΑ 

Όνομα/Επωνυμία ςυμμετζχοντοσ   

Πλήρησ Επαγγελματική Διεφθυνςη ……………………………….. 

ΡΟΣ : 
ΔΘΜΟ ΤΙΡΟΛΘΣ 

Υποβολι Οικονομικισ Ρροςφοράσ προσ το Διμο Τρίπολθσ για το διαγωνιςμό: “ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΕΝΤΟΥ 

ΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΙΟΥ  ”, ςφμφωνα με 

τθ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ τθσ __.__. _____. 

 

 

Με τθν παροφςα προςφζρω ωσ τίμθμα (χωρίσ ΦΡΑ) για τθν παροχι των προκθρυςςόμενων υπθρεςιϊν:  

 

Αρικμθτικϊσ*: .........................................(Ευρϊ)  

Ολογράφωσ*: ...........................................(Ευρϊ)  

(*ε περίπτωςη αςυμφωνίασ μεταξφ αριθμητικοφ και ολογράφωσ υπεριςχφει το ολογράφωσ)  

 

 

Ζχω λάβει γνϊςθ όλων των όρων του Διαγωνιςμοφ και τουσ αποδζχομαι ρθτά και ανεπιφφλακτα. 

 

 

Τόποσ – Θμερομθνία 

Υπογραφι Ρροςφζροντοσ ι Νόμιμου Εκπροςϊπου αυτοφ & Σφραγίδα. 

 

21PROC008028285 2021-01-20



 

Σελίδα 95 

 

21PROC008028285 2021-01-20


