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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ:ΓΡΑΜΑ
ΓΖΜΟ:ΓΡΑΜΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
(Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α)

ΓΡΑΜΑ. 26-06-2017
Αξ. Πξση.-1323-

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ
«ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2017»
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ.

Γηαθεξύζζεη
ηε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, “Ζρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ
2017“.
Πξνϋπνινγηζκνύ: Πελήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο, ηξηαθόζηα εβδνκήληα έλα Δπξώ , εμήληα ηέζζεξα ιεπηά
(54.371,64€) (κε Φ.Π.Α.24%),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006

ηελ ππ‟ αξηζ 50/2017 απφθαζε ηνπ Γ Σεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε πίζησζε

Σν ππ. αξ. πξσηνθφιινπ 624/16.03.2017 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. πξνο ηελ Γηεχζπλζε
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γ. Γξάκαο κε ζέκα « χληαμε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ»

Σν ππ. αξ. πξσηνθφιινπ 11571/17.3.2017, απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γ.
Γξάκαο δηαβηβάδνληαο σο ζπλεκκέλν, ππνγεγξακκέλεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ Γηαγσληζκφ
πνπ ζα δηεμαρζεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ ήρνπ ησλ εθδειψζεσλ ηνπ έηνπο 2017 ζηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γ.
ΓΡΑΜΑ.

Σελ ππ. αξ.81/2017 απφθ. Σνπ Γ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. κε ηελ εγθξίζεθε ε δαπάλε, ε δηελέξγεηα
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη- θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ

Σελ ππ.Αξηζ.:28/2017 απφθ ηνπ Γ κε ζέκα « Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ
2017 ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. », ηελ ππ. ΑΡ. ΠΡΧΣ-830/ 10-4-2017 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο Γηνηθ/θψλ
ππεξεζηψλ κε ΘΔΜΑ: «Αλαθνίλσζε δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο θιήξσζεο κεηαμχ ησλ δχν ππαιιήισλ ΓΔ
ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α., γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ 2017 ,ζχκθσλα κε ην
άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016».

Σελ ππ. αξηζ.Απφθ:34/2017 ηνπ Γ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. κε ζέκα «Απνδνρή ησλ ππ. αξ. πξση.
825/7.4.2017 Πξαθηηθνχ θιήξσζεο θαη Πίλαθα ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΓΔ ΚΑΗ ΤΝΘΔΖ
ΣΧΝ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΜΔΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΝΣΑΔΧΝ- Απνδνρή αιιαγψλ ζηελ
απφθαζε 28/2017 γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ 2017 ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.»

ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο (ή πξφηαζεο)
αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ,

ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν
Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,θαη

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη
θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ δηελέξγεηαο
εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο.
Άξζξν 1: Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Αλαζέηνπζα αξρή: Γεκνηηθή Δπηρείξεζε θνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο & Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ( Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.) Γ.
Γξάκαο.
Οδφο: Σέξκα Παηξηάξρνπ Γηνλπζίνπ
Σαρ.Κσδ.: 66133.
Σει.:2521048304 εζση. 3
Telefax:2521048306
E-mail: info@dekpota.gr
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ΚσδηθφοNUTS: EL514
Ηζηνζειίδα: www.dekpota.gr
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ηνπ Γήκνπ Γξάκαο, νδφο ηέξκα Παηξηάξρνπ
Γηνλπζίνπ, ζηηο 12-06-2017, ψξα 13:00κ.κ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο
ππεξεζίαο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ
αλάδνρν.
Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ
1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηνλ
παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ε κε αξ. 1327/26.05.2017 πξνθήξπμε ζχκβαζεο,
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
γ) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ
νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) νη απφ 17/3/2017(αξηζκ. πξση. Γήκνπ Γξάκαο 11571/17-3-2017) ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο
«ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2017»
ε) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ
ησλ αλσηέξσ
ζη) Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ηεχρε θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα,
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλαιακβάλνληαο ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή, απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ
κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε ρξέσζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζηαινχλ ηα παξαπάλσ ηεχρε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηε δηεχζπλζε ηνπ
δηαδηθηχνπ www.dekpota.gr
Άξζξν 3: Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ζηελ ππεξεζία ερεηηθήο θάιπςεο εθδειώζεσλ 2017, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο θαη αθνξά ζηηο εθδειψζεηο
πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
15/6472.41
ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ (2*Κ 2)+(2*Κ 3)

15/6472.42

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ (7*Κ 2)+(10*Κ 3)+(1* Κ4)

15/6472.43

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ " ΓΗΟΡΣΖ ΒΗΒΛΗΟΤ " (2*Κ 3)+(1*Κ 4)

15/6472.44

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΑΛΟΤ ΑΓΡΟΤ(2*Κ 3)

15/6472.45

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΟΡΣΑΜΟΤ " ΚΟΗΜΖΖ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ "(1*Κ 3)

15/6472.46

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ DRAMAICA YOUTH FESTIVAL (4*Κ 2)

15/6472.47

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟΤ(2*Κ
2)+(2*Κ 3)

15/6472.48

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΑΓ.ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ (1*Κ 3)

15/6472.49

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ (1*Κ 3)

15/6472.50

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟΤ ΒΡΑΒΔΗΟΤ (1*Κ 3)

15/6472.51

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ RAM THE SPOT (1* K2)+ (1* K3)+(1*Κ4)

15/6472.55

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ TENT ART FESTIVAL (1* K2)+ (1* K3)+(1*Κ4)

15/6472.56

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΜΔ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟΠΗΚΧΝ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ Γ.ΓΡΑΜΑ(1* K2)+ (1* K3)+(1*Κ4)

15/6472.57

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΔΣΔΗΧΝ (1*Κ 2)+(1*Κ 4)

17PROC006246204
15/6472.58
ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ2017-05-26
ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ (2*Κ 2)+(2*Κ 3)
Γαπάλε ερεηηθήο θάιπςεο ''ΟΝΔΗΡΟΤΠΟΛΖ''(12* Κ1) (11*Κ 2)+(25*Κ 3)+(15*
Κ4)+(1*Κ5)

20/6251

Με βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη εθδειψζεηο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε νκάδεο (θαηεγνξίεο) σο αθνινχζσο:
ΟΜΑΓΑ 1

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1(Κ1)

ΜΔΓΑΛΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 2

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2(Κ2)

ΜΔΑΗΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 3

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3(Κ3)

ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 4

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4(Κ4)

ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ME ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 5

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5(Κ5)

HXHTIKH ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ

ΜΟΤΗΚΖ ΣΟΤ

2. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαζψο δελ αθνξά κηθηή ζχκβαζε αιιά
ζχκβαζε
εθηέιεζεο
ππεξεζίαο κε κνλαδηθφ αληηθείκελν ηελ ερεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ 2017 ηεο
Δπηρείξεζεο, νη νπνίεο ηδηαίηεξα ζ φηη αθνξά ζηελ «ΟΝΔΗΡΟΤΠΟΛΖ» πνπ απνξξνθά άιισζηε θαη ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο, εμειίζζνληαη ζε ζπλερή ξνή, κε ηξφπν πνπ λα θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δχζθνινο έσο
αδχλαηνο ν δηαρσξηζκφο.
3. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ην
θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο
ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 4:Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε Πελήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο, ηξηαθόζηα εβδνκήληα έλα
Δπξώ , εμήληα ηέζζεξα ιεπηά (54.371,64€) (κε Φ.Π.Α.24%), θαη αλαιχεηαη ζε:
Καζαξή αμία: αξάληα ηξεηο ρηιηάδεο νρηαθφζηα ζαξάληα νρηψ επξψ θαη δέθα
ιεπηά (43.848,10€)
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: Γέθα ρηιηάδεο, πεληαθφζηα είθνζη ηξία επξψ θαη πελήληα ηέζζεξα ιεπηά (10.523,54€)
ΑΝΑΛΤΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

ΜΟΝ.ΜΔΣΡ.

ΠΟΌΣΖΣΑ
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΤ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ

ΣΔΜΑΥΗΟ

12

1.008,00

12.096,00

ΜΔΑΗΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

32

504,00

16.128,00

ΟΜΑΓΑ 3 (ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 3Κ3)

ΜΗΚΡΔ
ΜΔ ΖΥΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

53

201,60

10.684,80

ΟΜΑΓΑ 4 (ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 4Κ4)

ΠΟΛΤ
ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ
MONO ME ΖΥΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

21

100,80

2.116,80

ΟΜΑΓΑ 5 (ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 5Κ5)

HXHTIKH
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΜΟΤΗΚΖ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ
ΣΖ ΠΟΛΖ

ΣΔΜΑΥΗΟ

1

2.822,50
ΜΔΡ.ΤΝΟΛ
Ο

2.822,50

ΦΠΑ 24%

10.523,54

ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ

54.371,64

ΟΜΑΓΔ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΉ ΔΡΓΑΗΑ

ΟΜΑΓΑ 1 (ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 1Κ1)

ΜΔΓΑΛΔ
ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 2 (ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 2Κ2)

ΤΝΑΤΛΗΔ

ΜΔ

ΤΝΑΤΛΗΔ MONO

43.848,10

Άξζξν 5: Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο - Πιεξσκή Αλαδόρνπ
1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Γ. ΓΡΑΜΑ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αξ. 6/2017 ηνπ Γ ηεο Δπηρείξεζεο κε ηελ
νπνία θαηαξηίζηεθε θαη ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017.
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Βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο ΚΑΔ: 15/6472.45, 15/6472.44,
15/6472.43, 15/6472.42, 15/6472.41, 15/6472.46, 15/6472.47,
15/6472.48, 15/6472.49, 15/6472.50, 15/6472.51, 15/6472.55, 15/6472.56, 15/6472.57, 15/6472.58, 20/6251, ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο & Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Γξάκαο γηα
ην έηνο 2017, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. 50/27-4-2017 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηε
δηάζεζε ηεο πίζησζεο. Γεδνκέλνπ φηη δελ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί απφ ηψξα ε αθξηβήο θαηαλνκή ησλ
εθδειψζεσλ ηεο ΟΝΔΗΡΟΤΠΟΛΖ 2017-2018, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο ην πνζφ
πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηαζηήκαηνο 1/1/2018 έσο 7/1/2018, ξεηά νξίδεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
κεηαθνξάο κέξνπο ηεο πθηζηάκελεο πίζησζεο ηνπ ΚΑΔ 20/6251, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018, γηα ηελ
θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ.
Οη δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίεο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (CPV) σο
εμήο: «92370000-5 Τπεξεζίεο ηερληθώλ ήρνπ».
2. Τπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 %
ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4
παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011 πιένλ θξάηεζεο ππέξ ΟΓΑ ζε πνζνζηφ 3% επί απηήο θαη ηνπ αλαινγνχληνο επί ηνπ
ηειεπηαίνπ, ραξηνζήκνπ 20%.
3. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Γ. ΓΡΑΜΑ (Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α).
4. Ζ απνπιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά , αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο , κεηά απφ ηελ
παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν, χζηεξα απφ ζχληαμε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο
θαη αθνχ επηζπλάπηνληαη ζην ρξεκαηηθφ έληαικα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην λφκν. Απαηηνχληαη θαη
ειάρηζηνλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219. Β) Σηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ. Γ) Δμνθιεηηθή
απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ , εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε " Δμνθιήζεθε". Γ)Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. Σνλίδεηαη φηη ην πξψην ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα εθδνζεί ζηα πιαίζηα ηεο
ζχκβαζεο, ζα εμνθιεζεί κεηά απφ ηνλ θαηά λφκν έιεγρφ ηνπ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Άξζξν 6: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ην ζχλνιν
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θξηλφκελε απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ε νπνία ζα εθθξάδεηαη κε ηελ παξνρή πνζνζηνχ
έθπησζεο επί ηεο ηηκήο κνλάδνο θάζε νκάδαο εθδειώζεσλ), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 7: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ –Σόπνο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 12/6/2017, εκέξα
Γεπηέξα. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 13:00 κ.κ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα
μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα
γξαθεία ηεο ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Γ.
ΓΡΑΜΑ (Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α) ηα νπνία βξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Σέξκα Παηξηάξρνπ Γηνλπζίνπ ζηνλ Γ. Γξάκαο , Σ.Κ.
66133.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δπηρείξεζεο.
Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπηρείξεζεο.
Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα
εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
Άξζξν 8: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο
1.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο είηε (α) κε
θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε
θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο.
2. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
3. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
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Πξνο ηνλ Πξφεδξν
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
Πξνζθνξά ηνπ …………..1
γηα ηελ ππεξεζία : «ερεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ 2017»
κε αλαζέηνπζα αξρή "ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Γ. ΓΡΑΜΑ (Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α)"
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 12/6/2017

4. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ
θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2.
5. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη
απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 188).
6. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζεο.
7. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ
εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
8. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ
πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
9. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Άξζξν 9: Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα
αθόινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»
(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
2.Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη
α) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.
ην ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο
β) ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (φπσο
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ.,
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε
ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ
δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα
ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη
γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνπεξηπη. (β), γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο
3. Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα ζπληάμνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ αλαιπηηθή Σερληθή Έθζεζε γηα ην ζχλνιν ησλ
νκάδσλ εθδειψζεσλ γηα ηηο νπνίεο θαηαζέηνπλ πξνζθνξά(Γεδνκέλνπ φηη δελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο

1

Σηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηδίσο επσλπκία, νδφο, αξηζκφο, Τ.Κ., πφιε,
ηειέθσλν, fax θαη e-mail) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα ζηνηρεία φισλ
ησλ κειψλ απηήο.
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ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο) φπνπ, ππνρξεσηηθά
θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα
αλαθέξνπλ:

ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ κε αλάιπζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πνζνηήησλ αλά είδνο (
ζπλνδεπφκελα κε ηα επίζεκα έγγξαθα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή)

ηηο εηδηθφηεηεο θαη ην πιήζνο (αλά εηδηθφηεηα) ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ,

ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο,

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο (ηδηφθηεηνο ή άιινο ηξφπνο) θαη έγγξαθα ηεθκεξίσζεο δηάζεζεο ηνπ
απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (ηηκνιφγηα αγνξάο, ζπκθσλεηηθά, πξνζχκθσλα, ηηκνιφγηα εθκηζζσηή, δειηία
απνζηνιήο θ.ι.π.),

νηηδήπνηε άιιν θξίλνπλ απαξαίηεην γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο, νξγαλσηηθήο, νηθνλνκηθήο
ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο.
Οη ππνςήθηνη κε ηελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζα θαηαζέζνπλ θαη ηα έγγξαθα πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ πξέπεη λα
ηεθκεξηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ πξνζθνξά πεξηζζφηεξνπ
εμνπιηζκνχ ή/θαη εμνπιηζκνχ κεγαιχηεξεο ηζρχνο δελ είλαη απαγνξεπηηθή.
Ζ Σερληθή Έθζεζε ησλ ππνςεθίσλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ φιεο ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε
Γηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηνχλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπληάζζνπλ θαη θαηαζέηνπλ κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ππεχζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο φπνπ αλαθέξνπλ ηηο νκάδεο εθδειψζεσλ γηα ηηο νπνίεο θαηαζέηνπλ πξνζθνξά.
Ζ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α., ζην πιαίζην απαξαίηεησλ δηεπθξηλήζεσλ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Σερληθήο ηνπο Έθζεζεο.
4. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο .
Τπνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν «ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ηελ
πξνυπφζεζε λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ
Άξζξν 10: ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
1. Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ
3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ.
Άξζξν 11: Παξαιαβή πξνζθνξώλ – ηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – Καηαθύξσζε
1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
α)Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο(12:30 κ.κ. {έλαξμε ππνβνιήο πξνζθνξώλ} κέρξη θαη 13:00 κ.κ. {ιήμε
ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη
εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε
πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην
πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή
κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο.
β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.
2. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θχξηνο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά
θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ
φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη
θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο
ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ,
ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη
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απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ.
δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α Γ. ΓΡΑΜΑ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
ε)Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή
επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
3. Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο
α)Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 5 (πέληε) εκεξώλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. Σα
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη
πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 5 (πέληε) εκεξώλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην
ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο.
β) Σν Γ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105
θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο
πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
γ) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ
επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο
κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη,
εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ12, 13 θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
δ) Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Άξζξν 12: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην
επάγγεικα ηεο παξνρήο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο
I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.
4412/2016. Όπσο:
α) Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ
ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο.
β) ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα
εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
γ) ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε επζχλνληαη έλαληη ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε , ε επζχλε
απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
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13: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην
πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη
πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο
11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1)
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005,
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο
δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
2. α)Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή
ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
3. Καη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2. Καη‟ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί
ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε
δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2.
4. χκθσλα κε ηελ § 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:

ηειεί ππφ πηψρεπζε

ερεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ

έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο

εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαλδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.
Καηά παξέθθιηζε κπνξεί λα κελ απνθιεηζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
αλαζέηνπζα αξρή έρεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηελ ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο
θνξέαο :

εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα , ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά
ηνπ

εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ
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πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο
, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79
εάλ επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ αλαζέηνληα
θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ , ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε

Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ λ. 4412/2016.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά
ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 73.
6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 κπνξεί
λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην
ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν
ηζρχεη ε απφθαζε.
7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε
πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ).
Άξζξν 14: Κξηηήξηα επηινγήο
Α. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ήρνπ, ερνιεςίαο, θ.ι.π., (γεγνλφο πνπ
απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην).
Β. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
1.
Αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ:
Διάρηζηε πξνυπφζεζε πνηνηηθήο επηινγήο ζεσξείηαη ν κέζνο φξνο εηήζηνπ «εηδηθφο» θχθινο εξγαζηψλ γηα ηα
ηειεπηαία δχν (2) έηε, ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ
2α. Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηά ηνπο
πξνζθνκίδνληαο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο, δειαδή ηα ΦΔΚ ησλ ηζνινγηζκψλ, φπνπ απαηηείηαη (π.ρ. άξζξν 43 β
ηνπ Ν. 2190/1920 γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3190/1995 γηα ηηο Δ.Π.Δ.) ή ηζνινγηζκνχο ή/θαη
ινηπά επίζεκα ζηνηρεία γηα ινηπέο κνξθέο εηαηξηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ησλ δχν
ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ, δειαδή ησλ εηψλ 2015, 2016. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 2016, πξνζθνκίδνληαη
νηθνλνκηθέο-ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, εθφζνλ δελ έρεη δεκνζηεπηεί αθφκε ν ζρεηηθφο ηζνινγηζκφο.
Οη ινηπέο κνξθέο εηαηξεηψλ νθείινπλ επηπιένλ λα πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη
δελ ππνρξενχληαη ζε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκψλ.
Σα θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ απφδεημε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο πξνζθνκίδνπλ:
Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Δ1) θαη Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη
επηηεδεπκαηηψλ (Δ3) ησλ δχν ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ, δειαδή ησλ εηψλ 2015-2016. Αλαθνξηθά κε ηε
ρξήζε ηνπ 2016 πξνζθνκίδνληαη νηθνλνκηθέο-ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο.
ε πεξίπησζε Δλψζεσο Πξνζψπσλ/Κνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά είλαη απνδεθηή ε άζξνηζε ηεο
νηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ κειψλ ηεο.


2β ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θάησ ησλ δχν (2) εηψλ,
ππνβάιινληαη ηζνινγηζκνί ή άιια επίζεκα ζηνηρεία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ..
2γ. ε πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο πνπ δελ έρεη θαηά λφκν ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ, είλαη ππνρξεσηηθή
ε θαηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο πεξί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, θαηά ηα αλσηέξσ ζπλνδεπφκελνπ
απφ νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ.
2δ. .ε πεξίπησζε έλσζεο – ζχκπξαμεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά
πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ζχκπξαμεο.
Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη
απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη
απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο σο
θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο.
Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1. Αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ:
Διάρηζηε πξνυπφζεζε πνηνηηθήο επηινγήο ζεσξείηαη ε επηηπρήο πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο(1) παξφκνηνπ κε ην
πξνθεξπζζφκελν έξγνπ θαη έηνο, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία (2).
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο πξνο απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο ππνβάιινπλ:
1α. Τπεχζπλε δήισζε, ε νπνία αλαθέξεη φηη:

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο ερεηηθήο θάιπςεο ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ,
κνπζηθψλ ζρεκάησλ, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε
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ππνβάιιεηαη επηζπλαπηφκελνο
ζε απηήλ θαηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ, παξφκνησλ κε ην
πξνθεξπζζφκελν, έξγσλ θαη φηη ηα πεξηερφκελα ηνπ είλαη αιεζή
1β. Δπηζπλαπηφκελνο ζηελ ππεχζπλε δήισζε θαηάινγνο κε ηελ ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ
θπξηφηεξσλ, παξφκνησλ κε ην πξνθεξπζζφκελν, έξγσλ ηα νπνία πινπνίεζαλ ηελ πξνεγνχκελε δηεηία
κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ
παξαιήπηε.
1γ. Πηζηνπνηεηηθά απφ πειάηεο θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν. Αλ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε
παξαιαβή ησλ έξγσλ απνδεηθλχεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ή πξσηφθνιια παξαιαβήο πνπ
έρνπλ εθδνζεί θαη ζεσξεζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή.
Γ. Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο[
………………………………………………………………………………………………………………………………
Δ. ηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ (Γάλεηα εκπεηξία)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Άξζξν 15: Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο
(ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε
ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή
κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ &
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην
άξζξν 75
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα
ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή
ηεο δηαδηθαζίαο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ηππνπνηεκέλν έληππν (ΣΔΤΓ)
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ , ην ηππνπνηεκέλν έληππν ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 δίλεηαη απφ
ηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ζηνπο ππνςεθίνπο . Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ επίζεο λα ην πξνκεζεπηνχλ απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο
Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. www.dekpota.gr
Άξζξν 16: Γηθαηνινγεηηθά2 (Απνδεηθηηθά κέζα)
2

Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ
αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ
4250/2014. Σεκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα
ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα
νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Επίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο
επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ
δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα
Δηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). Σεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε
επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο
(Σχκβαζε ηεο Φάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.)
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Δηθεγφξσλ (Ν4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε
απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ
4250/2014.
4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
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16.1. Γηθαηνινγεηηθά
α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 12 θαη 13 ηεο
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7, θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (α) θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 11.3 (β) ηεο παξνχζαο.
β. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ,
ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ
άξζξνπ 7.
γ. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ
εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
δ. Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
ε. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη
ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά
16.2. Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 13
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή,
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά
θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13.
β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή
ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία
αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη:
(i)θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα,
(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά ηφζν ηελ θχξηα φζν
θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Ζ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα σο
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ
αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο
ζε απηήλ.
γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ
ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή
ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ
εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά
ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.
ΛΟΗΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
α/α
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
1
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε
2
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο
3
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο
4
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππφ δηαδηθαζία
ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
5
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
6
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ / Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ.
Καηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/2016 ηζρχνπλ:
Άξζξν 17. Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακηά αιιαγή ή αλαζεψξεζε, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε
αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ Δπξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ
απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ‟ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/16.
•
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ ζηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ
επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακηά αιιαγή ή αλαζεψξεζε, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο
ηζνηηκίαο ηνπ Δπξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ
ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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Άξζξν
18: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1
β) ηνπ Ν.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα
νξίδεη
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία.
2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε
(ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο
πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο
ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ
παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
5. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72.
Άξζξν 19: Δλζηάζεηο
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε. Ζ πξνζεζκία
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α., ην νπνίν απνθαζίδεη, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α., αλ ε
έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Άξζξν 20: Γιώζζα δηαδηθαζίαο
1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο
γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ
έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α'
188)57.
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα3, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ
εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ.4, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ
δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ
κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή
Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην
αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile”
ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.

3

Είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο
ζθξαγίδαο „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε
ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο.
4
Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α‟ 225).
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5 Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ
αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ.
Άξζξν 21: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ
θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147),
- ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α')
- ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8.6.2006 ηεχρνο Α')
- ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ
ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη
εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην».
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» .
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».
- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο , θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε
(Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ
εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο
Άξζξν 22: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη θέξεη θσδηθφ ΑΓΑΜ.
Πξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο, αλαξηάηαη
ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο (www.dekpota.gr). Δπίζεο δεκνζηεχεηαη ε
πξνθήξπμε ζηηο πξνβιεπφκελεο εθεκεξίδεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 379 §10 & 12 ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 23: εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία ερεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ 2017 είλαη
ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο
θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.
1. Σν ζπκθσλεηηθφ(χκβαζε)
2. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε
3. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
4. Έληππν νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Άξζξν 24: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έσο ηελ παξακνλή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην γξαθείν ηεο
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ «Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.» ηνπ
Γήκνπ Γξάκαο, νδφο Σέξκα Παηξηάξρνπ Γηνλπζίνπ , Γξάκα 66133, θαη ζην ηει. 25210 48304 θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ αξκφδην ππάιιειν θα Μειπνκέλε Εαπνπλίδνπ
Άξζξν 25: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.
Άξζξν 26: Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο εθεί
αλαθεξφκελνπο ρξφλνπο, ηνπνζεζίεο θαη δηάξθεηα
Άξζξν 27 : Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
Ζ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε
ηελ ππ‟αξηζκ.81/2017 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γ. ΓΡΑΜΑ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ
ΣΖ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γ. ΓΡΑΜΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΦΑΡΡΑ
ΓΡΑΜΑ 26/05/2017

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ
& ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
(Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.) Γ. ΓΡΑΜΑ

ΓΡΑΜΑ 17-03-2017
ΑΡ. ΠΡΧΣ. -633-

17PROC006246204 2017-05-26
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ –«ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2017»
(CPV) σο εμήο: «92370000-5 Τπεξεζίεο ηερληθώλ ήρνπ».
ΥΔΣΗΚΑ : α)κε ην ππ. αξ. πξση.624/16.03.2017 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. πξνο ηελ Γηεχζπλζεο Σερληθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γ. Γξάκαο θαη
Β) κε ην ππ. αξ. πξση. 11571/17-03-2017 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γ. Γξάκαο
Γηα ηελ Γηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ππεξεζίαο "ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2017 νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλαιχνληαη παξαθάησ σο αθνινύζσο:
1. ΜΔΓΑΛΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ
Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα:
Σν ερεηηθφ ζχζηεκα είλαη ηξηψλ (3) – ηεζζάξσλ (4) «δξφκσλ» ππνζηεξηδφκελν απφ ηειηθνχο εληζρπηέο θαη
ςεθηαθνχο επεμεξγαζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηθαλφ λα απνδψζεη φιν ην ερεηηθφ θάζκα ζε έληαζε 110 db spl
ζηνλ ρψξν ησλ αθξναηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν ηεο θνλζφιαο θαη ηνπ ερνιήπηε ζε απφζηαζε ζηα 18-20
κέηξα απφ ηε ζθελή, ρσξίο παξακφξθσζε θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη επαξθψο ρψξν 5.000 ζεαηψλ. Απνδεθηά
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ζπζηήκαηα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή ηζνδχλακα.
Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ «ήρνπ αθξναηψλ»
 Φεθηαθή θνλζφια κίθηεο ζαξάληα νθηψ (48) εηζφδσλ θαη εηθνζηηεζζάξσλ (24) ηνπιάρηζηνλ εμφδσλ ελδεηθηηθνχ
ηχπνπ «DIGICO SD8 ή D1» ή «DIGIDESIGN VENUE» ή «MIDAS PRO6» ή «YAMAHA M7CL ή PMD1» ή
ηζνδχλακε.
 Ζ θάζε είζνδνο λα έρεη παξαµεηξηθφ ηζνζηαζκηζηή ηεζζάξσλ (4) πεξηνρψλ θαη θίιηξν πςειψλ πεξηνρψλ.
 Γχν (2) θαλάιηα γξαθηθνχ ηζνζηαζκηζηή ηξηάληα ελφο (31) πεξηνρψλ γηα είζνδν ζηελ θεληξηθή κείμε (2 CH EQ 31
BAND INSERT ON MASTER).
 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) ελδεηθηηθνχ ηχπνπ TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON PCM91 ή
ηζνδχλακεο.
Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ «ήρνπ ησλ κνπζηθψλ ζηελ ζθελή» (monitor / in ears)
 Φεθηαθή θνλζφια κίθηεο ζαξάληα νθηψ (48) εηζφδσλ θαη ηξηάληα δχν (32) εμφδσλ ηνπιάρηζηνλ.
 Γχν (02) κνλάδεο γξαθηθψλ ηζνζηαζκηζηψλ κε ηξηάληα κία (31) πεξηνρέο επεμεξγαζίαο ην θαζέλα (EQ 31Band).
 Κεληξηθή κνλάδα δέθα έμη (16) θαλαιηψλ ελδνπαξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο κνπζηθψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ
«Aviom system» ή ηζνδχλακε.
 Οθηψ (8) κνλάδεο βάζεσο ελδνπαξαθνινχζεζεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «Aviom A-16II» ή ηζνδχλακεο.
 Οθηψ (8) ζεη (πνκπφο – δέθηεο) αζχξκαησλ αθνπζηηθψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ EW300 Sennheiser ή ηζνδχλακα.
 Οθηψ (8) ελζχξκαηνη δέθηεο αθνπζηηθψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Shure P4HW ή ηζνδχλακνη.
 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «Shure E5 in-ear» ή ηζνδχλακα.
 Έμη (6) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «Shure Beta 58 αζχξκαηα ή ηζνδχλακα.
 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) ελδεηθηηθνχ ηχπνπ TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON PCM91 ή
ηζνδχλακεο.
 Γψδεθα (12) Monitors κε ερεία 12‟‟ θαη 15‟‟, κεγάθσλν θαη 2‟‟ θφξλα κε ηνπο θαηάιιεινπο επεμεξγαζηέο θαη
ηειηθνχο εληζρπηέο ηνπο.
 Side fields ηξηψλ δξφκσλ απνηεινχκελα απφ 2Υ18‟‟ κεγάθσλν, 2Υ15” κεγάθσλν (δνξπθφξνο), κε 2‟‟ θφξλα θαη
ηνπο θαηάιιεινπο επεμεξγαζηέο θαη ηειηθνχο εληζρπηέο ηνπο.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κνπζηθψλ (Backline*)

εη ηπκπάλσλ απνηεινχκελα απφ: ΜΠΟΣΑ 22¨, ΣΟΜ 10¨,12¨,16¨, ηακπνχξν (SNARE), πηαηίληα 1 X RIGHT, 2 X
CRASH, HI-HAT κε βάζε.

Πέληε (5) βάζεηο γηα πηαηίληα, ζθακπφ, κνθέηα 3κΥ2κ.

Γχν (2) ειεθηξηθά πηάλα 88 πιήθηξσλ, βαξπθεληξηζκέλα ζπλνδεπφκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο.

SUSTAIN πεηάιηα γηα ηα πηάλα.

VOLUME πεηάιηα γηα ηα πηάλα.

δηπιή βάζε γηα «πιήθηξα», βαξέσο ηχπνπ.

κνλή βάζε γηα «πιήθηξα».

Μία (1) mother keyboard (πιήθηξν δηαρείξηζεο ήρσλ) κε ςεθηαθή είζνδν θαη έμνδν.

Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο.

Έλαο (1) κίθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο.

Έλα (1) κεηαιιηθφ ηθξίσκα ηνπνζέηεζεο κεραλεκάησλ (d.j. Booth, ζην χςνο ηεο κέζεο).

Γχν (2) εληζρπηέο θηζάξαο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ marshal ή fender ήYamaha ή ηζνδχλακνη).

Έλαο (1) εληζρπηήο κπάζνπ (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ampeg ή mesa boogie ή ηζνδχλακνπ).

Έλαο (1) εληζρπηήο γηα κπνπδνχθη.

Κξνπζηά ηξία (3) φξγαλα Congas Classic LP (11”,11 ¾”,12 ½”) κε ηηο βάζεηο ηνπο.

Κξνπζηά δχν (2) φξγαλα Bongos Classic LP.

Σέζζεξηο (4) βάζεηο γηα θηζάξεο.

Μία (1) βάζε γηα κπνπδνχθη.

Γψδεθα (12) αλαιφγηα νξρήζηξαο, κε θσηάθηα, βαξέσο ηχπνπ.

Βάζξα νξρήζηξαο επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ αινπκηλίνπ (risers).
Έλα (1) ηεκάρην, 2 κέηξα Υ 2 κέηξα Υ 0,50 κέηξα χςνο.
Μηθξφθσλα θαη D.I.
 Έλα (1) κηθξφθσλν ελδεηθηηθνχ ηχπνπ AKG D112 ή ηζνδχλακν.
 Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SENHEISER 604 ή ηζνδχλακα.
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 Σξία (3) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SHURE
SM 57 ή ηζνδχλακα.

 Σξία (3) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ AKG C451 ή ηζνδχλακα.
 Έμη (6) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SHURE SM 58 BETA ή ηζνδχλακα.
 Οθηψ (8) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ NEUMAN KM184 ή ηζνδχλακα.

Δίθνζη (20) πξνζαξκνγείο ηζνξξνπίαο ζήκαηνο (ACTIVE D.I BOXES).

2. ΜΔΑΗΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ
Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα:
Σν ερεηηθφ ζχζηεκα είλαη ηξηψλ (3) – ηεζζάξσλ (4) «δξφκσλ» ππνζηεξηδφκελν απφ ηειηθνχο εληζρπηέο θαη
ςεθηαθνχο επεμεξγαζηέο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηθαλφ λα απνδψζεη φιν ην ερεηηθφ θάζκα ζε έληαζε 110 db spl
ζηνλ ρψξν ησλ αθξναηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν ηεο θνλζφιαο θαη ηνπ ερνιήπηε ζε απφζηαζε ζηα 18-20
κέηξα απφ ηε ζθελή, ρσξίο παξακφξθσζε θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη επαξθψο ρψξν 3.000 ζεαηψλ. Απνδεθηά
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ζπζηήκαηα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή ηζνδχλακα.
Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ «ήρνπ αθξναηψλ»
 Φεθηαθή θνλζφια κίθηεο ζαξάληα νθηψ (48) εηζφδσλ θαη εηθνζηηεζζάξσλ (24) εμφδσλ ηνπιάρηζηνλ ελδεηθηηθνχ
ηχπνπ «DIGICO SD8 ή D1» ή «DIGIDESIGN VENUE» ή «MIDAS PRO6» ή «YAMAHA M7CL ή PMD1» ή
ηζνδχλακε.
 Ζ θάζε είζνδνο λα έρεη παξαµεηξηθφ ηζνζηαζκηζηή ηεζζάξσλ (4) πεξηνρψλ θαη θίιηξν πςειψλ πεξηνρψλ.
 Γχν (2) θαλάιηα γξαθηθνχ ηζνζηαζκηζηή ηξηάληα ελφο (31) πεξηνρψλ γηα είζνδν ζηελ θεληξηθή κείμε (2 CH EQ 31
BAND INSERT ON MASTER).
 Σέζζεξηο (4) κνλάδεο αληήρεζεο (REVERB) ελδεηθηηθνχ ηχπνπ TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON PCM91 ή
ηζνδχλακεο.
Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ «ήρνπ ησλ κνπζηθψλ ζηελ ζθελή» (monitor / in ears)

. Κεληξηθή κνλάδα δέθα έμη (16) θαλαιηψλ ελδνπαξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσλίαο κνπζηθψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ
«Aviom system» ή ηζνδχλακε.
 Οθηψ (8) κνλάδεο βάζεσο ελδνπαξαθνινχζεζεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «Aviom A-16II» ή ηζνδχλακεο.
 Οθηψ (8) ελζχξκαηνη δέθηεο αθνπζηηθψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Shure P4HW ή ηζνδχλακνη.
 Οθηψ (8) δεχγε αθνπζηηθά ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «Shure E5 in-ear» ή ηζνδχλακα.
 Έμη (6) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ «Shure Beta 58 αζχξκαηα ή ηζνδχλακα.
 Γψδεθα (12) Monitors κε ερεία 12‟‟ θαη 15‟‟, κεγάθσλν θαη 2‟‟ θφξλα κε ηνπο θαηάιιεινπο επεμεξγαζηέο θαη
ηειηθνχο εληζρπηέο ηνπο.
 Side fields ηξηψλ δξφκσλ απνηεινχκελα απφ 2Υ18‟‟ κεγάθσλν, 2Υ15” κεγάθσλν (δνξπθφξνο), κε 2‟‟ θφξλα θαη
ηνπο θαηάιιεινπο επεμεξγαζηέο θαη ηειηθνχο εληζρπηέο ηνπο.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κνπζηθψλ (Backline*)
 εη ηπκπάλσλ απνηεινχκελα απφ: ΜΠΟΣΑ 22¨, ΣΟΜ 10¨,12¨,16¨, ηακπνχξν (SNARE), πηαηίληα 1 X RIGHT, 2 X
CRASH , HI-HAT κε βάζε.
 Πέληε (5) βάζεηο γηα πηαηίληα, ζθακπφ, κνθέηα 3κΥ2κ
 δηπιή βάζε γηα «πιήθηξα», βαξέσο ηχπνπ.
 κνλή βάζε γηα «πιήθηξα».









Γχν (2) κεραλέο αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ δίζθνπ (cd) επαγγεικαηηθέο.
Έλαο (1) κίθηεο ήρνπ γηα d.j. επαγγεικαηηθφο.
Γχν (2) εληζρπηέο θηζάξαο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ marshal ή fender ήYamaha ή ηζνδχλακνη).
Έλαο (1) εληζρπηήο κπάζνπ (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ampeg ή mesa boogie ή ηζνδχλακν).
Σέζζεξηο (4) βάζεηο γηα θηζάξεο.
Μία (1) βάζε γηα κπνπδνχθη.
Γψδεθα (12) αλαιφγηα νξρήζηξαο, κε θσηάθηα, βαξέσο ηχπνπ.
Βάζξα νξρήζηξαο επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ αινπκηλίνπ (risers):
Έλα (1) ηεκάρην, 2 κέηξα Υ 2 κέηξα Υ 0,50 κέηξα χςνο.

Μηθξφθσλα θαη D.I.








Έλα (1) κηθξφθσλν ελδεηθηηθνχ ηχπνπ AKG D112 ή ηζνδχλακν.
Σέζζεξα (4) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SENHEISER 604 ή ηζνδχλακα.
Σξία (3) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SHURE SM 57 ή ηζνδχλακα.
Σξία (3) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ AKG C451 ή ηζνδχλακα.
Έμη (6) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SHURE SM 58 BETA ή ηζνδχλακα.
Οθηψ (8) κηθξφθσλα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ NEUMAN KM184 ή ηζνδχλακα.
Δίθνζη (20) πξνζαξκνγείο ηζνξξνπίαο ζήκαηνο (ACTIVE D.I BOXES).

3. ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ΜΔ ΖΥΟ
Γηα ην θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα:
 Ζρεηηθφ ζχζηεκα (2) δχν ή (3) ηξηψλ «δξφκσλ» ζπλνιηθήο ηζρχνο 8000W.
 Κνλζφια ήρνπ 36 input/ 8 aux.
 Γέθα (10) Monitors 12‟‟ θαη 15‟‟κε νθηψ (8) aux.
 Set drums πιήξεο.
 Έλαο (1) εληζρπηήο κπάζνπ.
 Έλαο (1) εληζρπηήο κπνπδνχθη.
 Έλαο (1) εληζρπηήο θηζάξαο.
 Γχν (2) κνλάδεο αληήρεζεο (effects).
 Έμη (6) κνλάδεο ηζνζηαζκηζηψλ 2X31 πεξηνρψλ ε θάζε κία.
 Γέθα (10) κηθξφθσλα, δέθα (10) βάζεηο, δέθα (10) d.i. ζπλνδεπφκελα απφ ηα απαξαίηεηα θαιψδηα.
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 Γχν (2) cd player ζπλνδεπφκελν απφ κίθηε
ήρνπ.

 Γχν (2) κηθξφθσλα αζχξκαηα κε ηηο βάζεηο ηνπο.
4. ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ME ΖΥΟ
 Μηθξνθσληθή, απηνεληζρπφκελε θνλζφια 1000W νθηψ (8) εηζφδσλ.
 Σέζζεξα (4) ερεία 12‟‟ ή 15‟‟.
 Βάζεηο ερείσλ.
 Έμη (6) κηθξφθσλα κε ηηο βάζεηο ηνπο.
 Έλα (1) cd player.
 Σα απαξαίηεηα θαιψδηα.
5. HXHTIKH ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
1. Κνλζφια ήρνπ 16 IN 10 AUX γηα ηελ ερεηηθή απηνδπλακία ζηνπο δξφκνπο
2. 10 Υ Δληζρπηέο γξακκήο 100V 400W
3. Τπνινγηζηήο κε θάξηα ήρνπ
4. 100 Υ θφξλεο TOA ATLAS 50V 100W
5. 3000m θαιψδην 2Υ 2,5 mm
Ζ εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζηηο παξαθάησ νδνχο:

Γ. Παπαλδξένπ

Βεξγίλαο

θξα

Μ. Αιεμάλδξνπ

Λακπξηαλίδε

Δζλ. Ακχλεο

19εο Ματνπ

Βεληδέινπ
εκείσζε: ηα κνληέια, νη ηχπνη θαη νη κάξθεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αλσηέξσ ηερληθή αλάιπζε ηνπ δηαγσληζκνχ,
είλαη ελδεηθηηθέο ηεο πνηφηεηαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη εθδειψζεηο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο (θαηεγνξίεο) σο αθνινχζσο:
ΟΜΑΓΑ 1

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1(Κ1)

ΜΔΓΑΛΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 2

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2(Κ2)

ΜΔΑΗΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 3

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3(Κ3)

ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 4

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4(Κ4)

ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ME ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 5

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5(Κ5)

HXHTIKH ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟΤ
ΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)
- Ολνκαζία: [ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ (
Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.)]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΚΖΜΓΖ : []
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡΗΑΡΥΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ, ΓΡΑΜΑ, 66133]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ΕΑΠΟΤΝΗΓΟΤ]
- Σειέθσλν: [2521048304 ΔΧΣ. 3]
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- Ζι. ηαρπδξνκείν: [info@dekpota.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [Παξνρή ππεξεζηψλ γηα
ερεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ 2017 ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γ. ΓΡΑΜΑ CPV: «92370000-5 Τπεξεζίεο ηερληθώλ ήρνπ»]
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: []
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [Με βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη εθδειψζεηο
θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο (θαηεγνξίεο) σο αθνινχζσο:
ΟΜΑΓΑ 1

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1(Κ1)

ΜΔΓΑΛΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 2

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2(Κ2)

ΜΔΑΗΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 3

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3(Κ3)

ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 4

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4(Κ4)

ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ME ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 5

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5(Κ5)

HXHTIKH ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟΤ
ΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): []
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:

ηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ
ππάξρεη):

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάληεζε:
Σξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
[] Ναη [] Όρη
δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποii;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΕΤΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε
α) [……]
ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
β) [……]
ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο
ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
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ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο
[……]
εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
[……]
εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ

iii

ηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
[]Ναη []Όρη
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα
(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V
θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΕΤΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β
ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ
πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο,
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από
ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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III: Λόγνη απνθιεηζκνύ

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοiv
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεv·

2.

δσξνδνθίαvi,vii·

3.

απάηεviii·

4.

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοix·

5.

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοx·

6.

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxi.

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

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

[] Ναη [] Όρη

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

α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-ά)
ζεκείν(-α) [ ]

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)xiv ;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxv:

[……]
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θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
Απάληεζε:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
[] Ναη [] Όρη
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxvi, ζηελ Διιάδα θαη ζηε
ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΗ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη
απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ
θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xvii

ΔΗΦΟΡΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
[……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα,
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxviii;

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxix :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο
θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxx

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό
επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxi;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

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

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

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

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα

[] Ναη [] Όρη
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IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη φηη:

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
Απάληεζε
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα
[…]
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοxxii; ηνπ:
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Β: Οηθνλνκηθή
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Απάληεζε:
1α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ
απαηηνχληαη είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε
[……],[……][…] λφκηζκα
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxiii:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν
[…................................…]
εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα
νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαινγίεοxxiv πνπ
(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-αλαινγία
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
κεηαμχ x θαη yxxv -θαη ε αληίζηνηρε αμία)
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη
νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ
σο εμήο:
[……][……][……]
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε
[……][…]λφκηζκα
επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην
εμήο:
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο (ελδέρεηαη λα)
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη:

[……..........]

[……][……][……]

17PROC006246204
2017-05-26
Γ: Σερληθή
θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ
νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Απάληεζε:
1α) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή
δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
xxvi
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο , ν νηθνλνκηθφο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε):
θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
[…...........]
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί
Πεξηγξαθή
πνζά
εκεξνκελίε
παξαιήπηεο
ή έρεη παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο
ο
ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα
πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχοxxvii:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
[……..........................]
αθφινπζν ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxxviii, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
[……]
αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν
[……]
ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα
ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη
έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα
[....……]
αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο
εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ
ηδηαίηεξν ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα
[] Ναη [] Όρη
ειέγρσλxxix φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο
ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ
θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα κειέηεο θαη
έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθώλ
πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν,
α)[......................................……]
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα
αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό δπλακηθό ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα
αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό
εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη ζε
ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαοxxx ην αθφινπζν ηκήκα
(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:

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

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

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο
νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά
ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:

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

[……] [……]

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ
θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα
εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ
πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη
από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ,
εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ
δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή
[….]
θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά
αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα:
[] Ναη [] Όρηxxxii
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο
κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxxxi,
αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]xxxiii

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxiv , εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxv.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Τπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η...
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν,
έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
1

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

2

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ
σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο
ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
4 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή
ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο,
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
5 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
6

χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.

7 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.
1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ
2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη
επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ
δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73
παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
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8 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο
ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α)
"Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη
ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
9 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο
ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
10 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
12.Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 )
13.Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
14.Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
15.Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε,
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
16.ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
17.εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά
πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα,
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο
ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
18.Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
19 . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
20.Άξζξν 73 παξ. 5.
21.Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην
ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
22.Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε
κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
23.Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
24.Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
25.Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
26.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ
ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
27.Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη
ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
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28. Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή2017-05-26
ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο
II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
29.Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ
αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ.
30.Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
31.Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
32.Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
33.Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
34.Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
35.
Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη
από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε

i Επαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο
ρξεηάδεηαη.
ii Εηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
iii Επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά
ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά
πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί
θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη
ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
iv Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
v Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΥ ηνπ
Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
vi Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΕΕΕΣ (Καλνληζκφο ΕΕ
2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
vii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΥ ηνπ
Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά
φπσο νξίδεηαη ζην ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο
Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β
αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
viiiΚαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο
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Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ
Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
ix Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο
13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή
απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ
ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
x Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ
πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο”.
xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ
Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xii Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο
δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε), ηνλ Δηεπζχλνληα
Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xiiiΕπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xiv
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xv Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί
(κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα
θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xvi
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Ειιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xvii
Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ
ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ
θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ
απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xviii
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην
άξζξν 18 παξ. 2 .
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xix
. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΕΕΕΣ (Καλνληζκφο ΕΕ 2016/7)
xx Άξζξν 73 παξ. 5.
xxi
Εθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε
δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΕΥΔ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxii
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οι
οικονομικοί υορείς από ορισμένα κράτη μέλη ουείλοσν να
σσμμορυώνονται με άλλες απαιτήσεις ποσ καθορίζονται στο Παράρτημα
αστό.
xxiii
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxiv
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xxv
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xxvi
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζητούν έσο ηξία έηε θαη λα
επιτρέποσν ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ σπερβαίνει ηα ηξία έηε.
xxvii Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όλοι νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή
ππεξεζίεο.
xxviii Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ
αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο
ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II,
ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΤΕΥΔ.
xxix
Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ
απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ.
xxx
Επηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έτει απνθαζίζεη λα αλαζέζεη
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο και ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΤΕΥΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε
κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xxxi
Δηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
xxxii Επαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxxiii Επαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxxiv Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
xxxv Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα
ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ
ιόγσ πξόζβαζε.
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ
&
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Γ. ΓΡΑΜΑ
(Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.)

ΓΡΑΜΑ 26/05/2017
Αξ. Πξση.:-1328-

ΓΗΔΤΘ: ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡΗΑΡΥΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ
Σ.Κ.: 66133
ΣΖΛ.:251048304
E-mail.: info@dekpota.gr
«Ζρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ 2017»

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Άξζξν 1ν – Αληηθείκελν πγγξαθήο
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά αλά νκάδα εθδειψζεσλ απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή αλά νκάδα
εθδειώζεσλ).
Αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ήρνπ ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. 2017 ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλά
νκάδα εθδειψζεσλ.
Πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ Πελήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο, ηξηαθόζηα εβδνκήληα έλα Δπξώ , εμήληα ηέζζεξα ιεπηά ηνπ
επξώ (54.371,64€) (κε Φ.Π.Α.24%),θαη πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α Γ. ΓΡΑΜΑ θαη βαξχλεη ηνπο
θσδηθνχο

ΚΑ 15/6472.41 «ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ» ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.749,89€,

ΚΑ 15/6472.42ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, ζπλνιηθνχ πνζνχ6. 999,556€.

ΚΑ 15/6472.43 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ " ΓΗΟΡΣΖ ΒΗΒΛΗΟΤ ", ζπλνιηθνχ πνζνχ 624,96€

ΚΑ 15/6472.44 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΑΛΟΤ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 499,97€

ΚΑ 15/6472.45ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΟΡΣΑΜΟΤ " ΚΟΗΜΖΖ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ " ζπλνιηθνχ πνζνχ 499,97€,

ΚΑ 15/6472.46 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ DRAMAICA YOUTH, ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.499,84€

ΚΑ 15/6472.47 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟΤ, ζπλνιηθνχ πνζνχ
1.749,89 €

ΚΑ 15/6472.48 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΑΓ.ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 249,98€

ΚΑ 15/6472.49 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 249,98€

ΚΑ 15/6472.50 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟΤ ΒΡΑΒΔΗΟΤ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 249,98€

ΚΑ 15/6472.51 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ RAM THE SPOT, ζπλνιηθνχ πνζνχ 999,94€

ΚΑ 15/6472.55 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ TENT ART FESTIVAL, ζπλνιηθνχ πνζνχ 999,94€

ΚΑ 15/6472.56 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΜΔ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ
Γ.ΓΡΑΜΑ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 999,94€

ΚΑ 15/6472.57 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΔΣΔΗΧΝ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 749,94€

ΚΑ 15/6472.58 ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.749,89€

ΚΑ 20/6251 Γαπάλε ερεηηθήο θάιπςεο ''ΟΝΔΗΡΟΤΠΟΛΖ'' ζπλνιηθνχ πνζνχ, 33.497,98€
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. Γ. ΓΡΑΜΑ. γηα ην 2017.
Οη δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίεο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Λεμηιφγην γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (CPV) σο εμήο:
«92370000-5 Τπεξεζίεο ηερληθώλ ήρνπ».
Άξζξν 2ν – Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ».
Άξζξν 3ν – Σξόπνο εθηέιεζεο
Ζ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ηνπ α. 117 ηνπ Ν. 4412/2016. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θξηλφκελε
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ε νπνία ζα εθθξάδεηαη κε ηελ παξνρή πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο ηηκήο κνλάδνο θάζε νκάδαο
εθδειώζεσλ), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 4ν – Αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο
Ο αλάδνρνο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηε γλσζηνπνίεζή ηνπ,
ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α., εληφο 3 εκεξψλ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη
ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
Άξζξν 5ν – ύκβαζε
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α.. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ηφζν ζηελ παξνχζα κειέηε, φζν θαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα
είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη εληφο ηνπ
ρξφλνπ πνπ νξίδεη ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ.
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Άξζξν 6ν – Δγγπήζεηο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ
Ν.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. . Ζ εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη
.
Άξζξν 7ν – Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο (εθφζνλ ππάξμνπλ).
Άξζξν 8ν – Παξνρή ππεξεζηώλ – Αλαζεώξεζε ηηκώλ – Σξόπνο Πιεξσκήο
Ο αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα παξέρεη ζηελ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ηηο ζπκθσλεκέλεο ππεξεζίεο, φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο.
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.
Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα
παξαδίδνληαη.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά απφ ηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε
λνκνζεζία, εληφο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο Δπηηξφπνπ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηνπ Ννκνχ.
ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή άιισλ δηελέμεσλ θαη έιιεηςε
δηθαηνινγεηηθψλ εθ‟ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 9ν – Καηαγγειία ύκβαζεο
Ζ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε γηα ιφγνπο κε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 10ν – Αθύξσζε
Ζ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ή/θαη λα αθπξψζεη εθδήισζε εηδνπνηψληαο εγγξάθσο ηνλ αλάδνρφ ηεο
ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ ψξα ειέγρνπ εγθαηάζηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλε εθδήισζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αλάδνρνο
δελ ζα ιάβεη ηελ ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηελ εθδήισζε πνπ αθπξψζεθε.
ε πεξίπησζε πνπ ε Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. αθπξψζεη εθδήισζε, εηδνπνηψληαο εγγξάθσο ηνλ αλάδνρφ ηεο, κε έρνληαο ηεξήζεη ηνπο
ρξφλνπο αιιά πξηλ ηελ ψξα ειέγρνπ εγθαηάζηαζεο ηεο εθδήισζεο, ηφηε ν αλάδνρνο ζα ιάβεη ηελ ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζην 25%
βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηελ εθδήισζε πνπ αθπξψζεθε.
ε πεξίπησζε πνπ ε Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. αθπξψζεη εθδήισζε, εηδνπνηψληαο εγγξάθσο ηνλ αλάδνρφ ηεο, κεηά ηελ ψξα ειέγρνπ
εγθαηάζηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο ηφηε ν αλάδνρνο ζα ιάβεη ηελ ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζην 75% βάζεη ηεο πξνζθνξάο
ηνπ ζηελ εθδήισζε πνπ αθπξψζεθε.
πλεπψο, ζε πεξίπησζε αθχξσζεο, ν αλάδνρνο δελ ζα δηαηεξεί νπδεκία επηπιένλ απνδεκίσζε εζηθήο ε πιηθήο θχζεσο, πέξαλ
απηήο πνπ έρεη αλσηέξσ νξηζζεί.
Άξζξν 12ν – Δπίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 13ν – Δθαξκνζηέν Γίθαην
Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α. θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε
νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά ζηηο ζρέζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε
χκβαζε, ζα ιχεηαη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.
Άξζξν 14ν-Υξόλνο Παξάδνζεο
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο «ερεηηθή θάιπςε εθδειψζεσλ 2017» νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο
7/1/2018. Δπηπιένλ ξεηά νξίδεηαη όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο κέξνπο ηεο πθηζηάκελεο πίζησζεο ηνπ ΚΑΔ
20/6251, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2018, γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ ππνρξεώζεσλ.

ΓΡΑΜΑ …..
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ
ΣΖ Γ.Δ.Κ.ΠΟ.Σ.Α Γ. ΓΡΑΜΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΦΑΡΡΑ

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ΕΑΠΟΤΝΗΓΟΤ
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ΈΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ:……………………………………………………………
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ "ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2017" ΣΖ ΓΔΚΠΟΣΑ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΜΑΓΔ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΉ ΔΡΓΑΗΑ

ΟΜΑΓΑ 1
(ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 1Κ1)

ΜΔΓΑΛΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 2
(ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 2Κ2)

ΜΔΑΗΔ ΤΝΑΤΛΗΔ ΜΔ ΖΥΟ

ΟΜΑΓΑ 3
(ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 3Κ3)

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ.

ΣΔΜΑΥΗΟ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ)

ΠΟΌΣΖΣΑ
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟΤ

12

1.008,00

ΣΔΜΑΥΗΟ

32

504,00

ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ΜΔ ΖΥΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

53

201,60

ΟΜΑΓΑ 4
(ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 4Κ4)

ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΔ ΤΝΑΤΛΗΔ MONO ME
ΖΥΟ

ΣΔΜΑΥΗΟ

21

100,80

ΟΜΑΓΑ 5
(ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ 5Κ5)

HXHTIKH ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΤΗΚΖ
ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ

ΣΔΜΑΥΗΟ

1

2.822,50

ΠΟΟΣΟ
ΔΚΠΣΧΖ
(ΔΠΗ ΣΟΗ %)

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ
(ΠΡΟΦΟΡΑ)

ΜΔΡ.ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΑΞΗΑ

