
                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2020             
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                                 Αρ.Πρωτ.: 620336(13240)
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας:  54627 - Θεσ/νίκη                            

       Πληροφορίες: Π. Κοντζίνος
       Τηλέφωνο: 2313 319138
       Fax: 2313 319135
       Ε-mail:  P.Kontzinos@pkm.gov.gr

Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμβαση «Προμήθεια  για τις ανάγκες του ελαιοκομικού μητρώου ενός  DRONE, ενός

ειδικού Η/Υ και ενός SCANNER/PLOTER Α0» 

Ταξινόμηση κατά CPV  
 [35613000-4] – ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
 [30216110-0] – ΣΑΡΩΤΕΣ
 [30213300-8] – ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Εκτιμώμενη  αξία  σύμ-
βασης

  49.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. 24% : 39.758,06€)

Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2020
του Φορέα 721,  ΚΑΕ 02.21.01.721.9825.01   

Α/Α 2045 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

(ΑΔΑΜ: 20REQ006709331)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
 

(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο:

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διαύγεια, Κ.Η.Μ.ΔH.Σ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημέρα:  ΤΡΙΤΗ
Ώρα: 09:00 π.μ.

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) κατά προμηθευόμενο είδος

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών

Ημερομηνία:  30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ  
Ώρα: 15:00 μ.μ.
(ΓΙΑ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ,  10  ΗΜΕΡΕΣ  ΑΠΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΕ
ΚΗΜΔΗΣ, άρθρο 121 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
   

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627
Θεσσαλονίκη
3ος Όροφος, γραφείο 80

Ισχύς προσφορών 180  ημέρες  από  την  επομένη  της  ημερομηνίας  διενέργειας
διαγωνισμού

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης   49.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (39.758,06 € άνευ ΦΠΑ) 

Διάρκεια Σύμβασης Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της  σύμβασης
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1. ANΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Ανα  θέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2313319138

Φαξ 2313319135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο P.Kontzinos@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
επιλογής και το  αντικείμενο

 2313319138
E-mail: P.Kontzinos@pkm.gov.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  http://www.pkm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση -

Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι  ο Νόμος 4412/2016.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στη διεύθυνση : http  ://  www  .  pkm  .  gov  .  gr  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54627

    
1.2. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  με  τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον  προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2020 και για την
παρούσα  διακήρυξη   εκδόθηκε Α/Α  2045  Απόφαση  Ανάληψης   ΑΔΑΜ:  20REQ006709331),  η   οποία
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ. με α/α
1991, συνολικού ποσού 89.000,00€.   
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 Η  ορθή  τήρηση  του  Συστήματος  Γεωγραφικών  Πληροφοριών  (ΣΓΠ)  Ελαιοκομικού  Τομέα  και

Αμπελουργικού  Μητρώου  είναι  αρμοδιότητα  της  ΔΑΟΑ  ΜΕ  Θεσσαλονίκης  για  την  Μητροπολιτική

Ενότητα  Θεσσαλονίκης. Η  μέχρι  τώρα  πρακτική  των  ελέγχων  ήταν  ο  παραγωγός  να  κάνει  αίτηση

τροποποίησης  προσκομίζοντας  τα  δέοντα  δικαιολογητικά,  να  γίνεται  διοικητικός  έλεγχος  κατόπιν

προώθηση  του  αιτήματος  στους  επιτόπιους  ελεγκτές,  επιτόπιος  έλεγχος  και  σχεδιασμός  του

αποτελέσματος σε ειδικό έντυπο, προώθηση του εντύπου πίσω στην έδρα και εισαγωγή στο Σύστημα

Γεωγραφικών  Πληροφοριών  Ελαιοκομικού  Τομέα  και  Αμπελουργικού  Μητρώου.  Αυτό  είχε  σαν

αποτέλεσμα να εισάγονται στο Σύστημα 120-130 αιτήσεις ετησίως ενώ δεν είναι  εφικτό να αυξηθεί

αυτός ο αριθμός γιατί στο μεν ελαιοκομικό μητρώο τα ελαιόδενδρα ψηφιοποιούνται ένα-ένα όπως είναι

στο έδαφος στο δε αμπελουργικό επίσης 120-140 περίπου γιατί κάθε αμπέλι μετράται 2 φορές βάσει

των κανονισμών στα προγράμματα αναδιάθρωσης που τρέχουν 2 φορές ετησίως. Οι διασταυρωτικοί

έλεγχοι που επιβάλλονται τώρα (γύρω στου 500 ετησίως για κάθε μητρώο) για να αντιμετωπισθούν

χρειάζεται  άλλος  σχεδιασμός.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  πρέπει  οι  έλεγχοι  να  διενεργούνται  από  το

γραφείο  και  να  έχει  ο  ελεγκτής  την  δυνατότητα  θέασης  του  ορθοφωτοχάρτη,  της  διανομής  ή

αναδασμού της περιοχής και του ελαιώνα ή του αμπελιού σαν τελικό προϊόν.

    Για να αντιμετωπιστούν όλα τα ανωτέρω προβλήματα θα πρέπει  να γίνει  η προμήθεια ενός  DRONE

(ΣμηΕΑ) και  του λογισμικού που το συνοδεύει  και  αξιοποιεί  τις  εικόνες της γης που λαμβάνει,  ώστε να

υπάρχει η δυνατότητα μαζικής χαρτογράφησης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης από την ΔΑΟΑ

ΜΕΘ και το Τμ. Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης, όπου θα έχουν θέση, στο Σύστημα Γεωγραφικών

Πληροφοριών, και οι αναδασμοί και οι διανομές που διενεργούνται από το Τμ. Τοπογραφίας. Έτσι, θα έχουμε

μία ολοκληρωμένη λύση στην υπηρεσία του πολίτη και των επιχειρήσεων και για τις δύο υπηρεσίες που θα

αλληλεπιδρούν.

     Η προϋπολογισθείσα τιμή ενός DRONE (ΣμηΕΑ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στα 38.000,00€,

ενός  Scanner/Ploter (δυνατότητας  scanning A0-90  cm)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  ανέρχεται  στα

8.000,00€, ενώ ενός Η/Υ που να μπορεί να τρέχει το πρόγραμμα φωτογραμμετρίας του DRONE (ΣμηΕΑ) θα

πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών και η προϋπολογισθείσα τιμή του συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ανέρχεται  στα  3.300,00€.  Η  συνολική  προϋπολογισθείσα  τιμή  ανέρχεται  σε  49.300,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 39.758,06€ άνευ ΦΠΑ. 

  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I:  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.

Η παράδοση του συνόλου των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  το αργότερο

εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς,

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
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1.4 Θεσμικό Πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 4472/2016 (Αρ. Φ. 74/Τ’ Α’/19-5-2017)  “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν.  4387/2016, μέτρα  εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα  κοινωνικής  στήριξης  και  εργασιακές  ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.”

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

 της παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (Α 107)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

-  του  Ν.4172/2013  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.4046/2012,  του
ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013)  άρθρο 64 σχετικά με
τους συντελεστές παρακράτησης φόρου 

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011)  “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός  κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” ,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις  του  ν.  4389/2016  (ΦΕΚ  94/Α'/27-5-2016)  "Επείγουσες  διατάξεις  για  την  εφαρμογή  της
συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  και  άλλες  διατάξεις" και
συγκεκριμένα το άρθρο 52 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15

 του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 της με αριθμ.  158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.  4 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄
3698) »

 του  ν.3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα    Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010) », 
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 του  ν.4071/2012  "Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη
διοίκηση   Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)

●  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει
με την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
(Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016). 

● του  ν.  3979/2011  (ΦΕΚ  138/  Τ.  Α'/  16-6-2011) "Για  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  και  λοιπές
διατάξεις”                                            

 την αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλ-
λων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”  ,  στους Αντιπεριφερειάρχες,  στον Εκτελεστικό

Γραμματέα  και  στους  Προϊσταμένους  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ
3475/Β΄/16-9-2019) και  την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.2482/3-9-2019 Απόφαση Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση
τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 708/Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019)

 της αριθμ. 57654/22-5-2017 απόφασης  "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης", (ΦΕΚ 1781/T’ B’/23-5-2017)»

●   Την  αριθμ.202/11-11-2019 απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί  ''Ψήφισης
προϋπολογισμού  και  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
οικονομικού έτους 2020''.

● το  αριθμ.225468/8577/11-05-2020   (Α.Δ.Α.Μ.  20REQ006681656)  αίτημα  της  Δ/νσης  Αγροτικής
Οικονομίας και Αλιείας ΜΕΘ (πρωτογενές). 

●  Την αριθμ. Α/Α 2045 Απόφαση Ανάληψης  ΑΔΑΜ: 20REQ006709331), η  οποία καταχωρήθηκε στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ. με α/α 1991, συνολικού ποσού
89.000,00€.   

● την  αριθμ.  1366/03-11-2020  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Τ4Λ7ΛΛ-ΙΣ2)  που αφορά έγκριση όρων της παρούσας και  την έγκριση διενέργειας
διαγωνισμού 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω

  κάθε άλλης σχετικής διάταξης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00μ.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρ-
θρο 66 του Ν.4412/2016.

Η  περίληψη  της  διακήρυξης (προκήρυξη)  αναρτάται  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  σύμφωνα  με  το
Ν.3861/2010, όπως ισχύει.

Η παρούσα διακήρυξη μαζί  με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης  (αναλυτική διακήρυξη μετά των
παραρτημάτων της) αναρτάται και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής : www.pkm.gov.gr.

1.7  Αρχές Εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι  οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι :

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  παράρτημα  Χ  του  προσαρτήματος  Α  του  ν.4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.

β)  δε  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ’όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά τα στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.   

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :

α)  Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

β)  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

γ) Το σχέδιο της σύμβασης

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

2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα Σύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6).

2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων   
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Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6ημέρες πριν την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  εγγράφως.  Αιτήματα  παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  όλων  των  αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα και δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες  δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται
στην  ελληνική  γλώσσα.  Οι  προσφορές, τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  και  τα  αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. 

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

 Δημόσια έγγραφα

 Γίνονται αποδεκτά:

-πρωτότυπα έγγραφα ή 

-επικυρωμένα αντίγραφα ή

-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων

Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.

 Ιδιωτικά έγγραφα

Γίνονται αποδεκτά:
-είτε πρωτότυπα

-είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013),

-είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικη-
γόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

-είτε  και  σε απλή φωτοτυπία,  εφόσον συνυποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία βεβαιώνεται  η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ .
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Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:

Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος
εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα
κατατεθούν θα πρέπει έχουν την σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική
γλώσσα  ή  τα  αλλοδαπά  έγγραφα  που  έχουν  σφραγίδα  Apostile επιτρέπεται  να  κατατεθούν  και  σε
επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως μεταφρασμένα.
  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται  από μετάφρασή  τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

 Ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.5 Εγγυήσεις (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)

 

 Οι εγγυήσεις των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης  αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η)  τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμ-
βασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Ανα-
θέτουσα Αρχή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη
της διάρκειας της σύμβασης
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ΄  της  παρούσας  παραγράφου και  έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή,
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

Δεν   απαιτείτ  αι   εγγύ  ηση   συ  μμ  ετο  χής   στο  ν παρόντα   διαγωνισμό   όπως   προ  βλ  έπετ  αι   από   τ  ο   άρθρ  ο   72
Ν.  44      1  2      /  2      01  6.  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμός),  προσφέρων

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται  περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους : 

2.2.3.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:

α) συμμετοχή  σε   εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται   στο  άρθρο  2  της  απόφασης-
πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ του  Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και  όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,

γ) απάτη,  κατά την έννοια  του άρθρου 1 της σύμβασης  σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
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Ιουνίου 2002,  για την   καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της   τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης  Οκτωβρίου  2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της  25.11.2005, σ. '315), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική  εργασία  και   άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,   όπως  ορίζονται   στο  άρθρο  2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση  της  εμπορίας ανθρώπων και για  την προστασία   των θυμάτων   της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE   ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’  
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περιπτώσεις συνεταιρισμών η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε όλα τα μέλη ΔΣ. 

Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών προσώπων,  η  υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις  ως άνω περιπτώσεις  (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ό  τ      αν         ο         π  ρ      ο  σφέ  ρ  ων         έχει         αθε  τ      ή  σει         τ      ι  ς         υ      π  ο      χ  ρ      ε  ώ  σ  ε  ι  ς         το      υ         ό      σ  ο      ν         αφ  ορ      ά         σ  τ      η  ν         κα  τ      αβ  ο  λ      ή         φ  ό      ρ  ων         ή  
ε  ι  σφ  ορ      ών κ  ο      ιν  ω  νι  κ  ή  ς      ασφ  ά  λ      ι  σ  η  ς   και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και  δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων  ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική
ασφάλιση. 

Δεν         απ  ο      κ  λ      ε  ί  ε  τ      αι         ο         πρ  ο      σφ  έ  ρ      ω  ν  , όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που  οφείλει,   συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων, είτε  υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ή/και

γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
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προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας για  παραβάσεις  της  εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και
ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ

2.2.3.3 

α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος

β)Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την  παράγραφο 2.2.3.2
θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ.  2 του άρθρου 73 ν.  4412/2016, πριν  από την εκπνοή της προθεσμίας  της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4  Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α)  εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό  αναγκαστική  διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται
σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει
ότι  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ)  υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.3.1. της παρούσας,
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(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  οτι  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ

των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  β΄  της  παρ.  4,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι

αποδεδειγμένα  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας .

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2γ) και 2.2.3.4 (παρ.1 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί,  σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .

2.2.3.7.  Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται

να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της
διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι  εγγεγραμμένοι  σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται  στο κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
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Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι  σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια -ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται να  έχουν  εκτελέσει  τουλάχιστον  τρία  ή  περισσότερα
ολοκληρωμένα έργα τα τελευταία πέντε (5) έτη, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, και έως την καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, τα οποία να αφορούν την προμήθεια DRONE ίδιων ή ταυτόσημων με
αυτό που προτείνεται προς προμήθεια. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι
αντιπρόσωποι του οίκου του πολυκοπτέρου το οποίο προσφέρουν. 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται
με τα πρότυπα ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και 27001:2013 ή ισοδύναμο και 14001:2015 ή ισοδύναμο.

2.2.8 Στήριξη  στην ικανότητα τρίτων

Στον εν λόγω διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς δεν μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων
φορέων  .  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων

2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης (δεν προβλέπονται στον εν λόγω διαγωνισμό κριτήρια επλογής για την

παράγραφο 2.2.5), προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής  ,  

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

(ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016)  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην παρούσα Παράρτημα ΙV,  το  οποίο

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής,  ...,  Μέρος VI  Τελικές  δηλώσεις.  Το πρότυπο ΤΕΥΔ
ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση
τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.
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Η αναθέτουσα αρχή με τη χρήση της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ συντάσσει το ΤΕΥΔ. 

 

Το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης  ως αρχείο
PDF στο  site  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (www.pkm.gov.gr),  όπου  οι  οικονομικοί  φορείς
μπορούν να το εκτυπώσουν και κατόπιν να το συμπληρώσουν και  αναρτάται επίσης και ως αρχείο XML
για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου, εφόσον επιθυμούν, να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο  https://espdint.eprocurement.gov.gr τη
σχετική απάντηση τους (ΤΕΥΔ) μεταφορτώνοντας το αρχείο XML

Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με  την Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και την
Απόφαση 3/24-01-2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ  (Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Β).

Το ΤΕΥΔ  φέρει υπογραφή έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο  υπογράφεται,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  φέρει     μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα     ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1  της  παρούσας  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από  ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται  μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και από αυτόν δηλώνεται ότι
δεν υπάρχουν λόγοι  αποκλεισμού που σχετίζονται  με ποινικές  καταδίκες  σε ό,τι  αφορά όλους τους
υπόχρεους, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.  Εφόσον ο εν λόγω συμμετέχων αναδειχθεί ως εν δυ-
νάμει ανάδοχος, η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το άρ-
θρο 73, παρ.1, εδάφιο γ΄του Ν.4412/2016:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών
(ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα
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Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρ -
θρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

  Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται,  για  τις  συμβάσεις  κάτω των  ορίων, στο  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την  υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Β.1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου,(ΤΕΥΔ,  Μέρος ΙΙΙ  Α) όπως του
ποινικού  μητρώου ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους  2.2.3.2 ,  και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ (ΤΕΥΔ, Μέρος ΙΙΙ Β ΚΑΙ Γ) πιστοποιητικό
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  που να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του καθώς και 

υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανι-
σμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλε-
ται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελε-
σίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,  τα πιστοποιητικά ότι δεν τε-
λούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.

 Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκ-
δίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 

το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστη-
μένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ (ΤΕΥΔ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Γ) της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων,  που  να  έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.α΄και  β΄,  καθώς  και  στην  περ.  β΄της  παραγράφου  2.2.3.4  ,  τα  έγγραφο  ή  τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας  παραγράφου ή  ότι  τα
έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και
2.2.3.2 περ.α΄και β΄καθώς και  στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονο-
μικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

στ)Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.2.4.  (ΤΕΥΔ,  Μέρος  ΙV)(απόδειξη
καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας) προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  κράτους
εγκατάστασης.

  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
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επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού της  χώρας  καταγωγής  ή  της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο/ ΓΕΜΗ.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,
εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  τους,  εκτός  αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Σε  ό,τι  αφορά  τον  χρόνο  έκδοσης  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  προκειμένου  να
γίνουν αποδεκτά,  ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως αυτό
προστέθηκε με τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-2019)

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 

Δεν απαιτείται η απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν:

 Α)  Πιστοποιητικό  Δημόσιας  Αρχής  (Βεβαίωση  καλής  εκτέλησης)  ή  Πρωτόκολλο  παραλαβής  Δημόσιας
Αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από τη σχετική σύμβαση του Έργου.  Εάν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας βεβαίωση του αγοραστή ή τιμολόγιο.

Β) Γραπτή βεβαίωση ότι είναι εξουσιοδοτημένοι  αντιπρόσωποι του οίκου του πολυκοπτέρου το οποίο
προσφέρουν.

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7  

Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά
κατά ISO 9001:2015 και 27001:2013 και 14001:2015 ή ισοδύναμα. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε
ισχύ  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  να  έχουν  εκδοθεί  από  αναγνωρισμένο  φορέα
διαπίστευσης της Ελληνικής (π.χ. ΕΛΟΤ) ή της Αλλοδαπής (TUV, Moody’s, Lloyd’s, AJA, Eurocert κ.λπ.).

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,     στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομι-
κό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβο-
λές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  .  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως κα-
ταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορ-
φή του  οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξα-
κολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει  από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί  η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα, και  εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,  μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές  τροποποιήσεις  των καταστατικών,  το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμ-
μορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προ-
σαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγρα-
φής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πι-
στοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υπο-
χρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι  ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν  κοινή προσφορά,  υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση , σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

 Προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται στο     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  I    – Υπόδειγμα:  Πίνακας Δικαιο  -  
λογητικών Κατακύρωσης-Αποδεικτικά μέσα
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά:
αποκλειστικά βάσει τιμής. Προσφορές κατατίθενται μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  I και  ΙΙ  της
Διακήρυξης και τα τρία προς προμήθεια είδη, επί ποινή αποκλεισμού.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία (βλέπε σημείο 1.5)

α) είτε με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627

Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος, Τμήμα Προμηθειών 
β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627

Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος (γραφείο 3) 

Σε  περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή  κατάθεσης  στο  πρωτόκολλο,  οι  φάκελοι  προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5
της  παρούσας.  Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των
προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ούτε  για  καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα
παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από  οποιοδήποτε  ταχυδρομικό  κατάστημα,  ακόμα  κι  αν  η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

(Πρωτόκολλο)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...
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[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,

αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«Προμήθεια και εγκατάσταση 20 συστημάτων αυτόματης θερμομέτρησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας»   

(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

Αριθμός Διακήρυξης: 488042(10554)/10-9-2020

Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

(Ταχ. Δ/νση :  26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

                                            

 Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».

 Αν  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω  μεγάλου  όγκου,  να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει
το έντυπο της οικονομικής προσφοράς

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
και θα κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα.

Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από  την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας,  δεν αποσφραγίζονται,  αλλά παραδίδονται  στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,  η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει  στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε  μέλους  της  ένωσης  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους),  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
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2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. 

Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο"

 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνει: 

 Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης.

 Η αναθέτουσα αρχή με τη χρήση της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ συντάσσει το ΤΕΥΔ. 

Το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης  ως αρχείο
PDF στο  site  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (www.pkm.gov.gr),  όπου  οι  οικονομικοί  φορείς
μπορούν να το εκτυπώσουν και κατόπιν να το συμπληρώσουν και 

αναρτάται επίσης και ως αρχείο XML για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου, 
εφόσον επιθυμούν, να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας τη σχετική απάντηση τους (ΤΕΥΔ) 
μεταφορτώνοντας το αρχείο XML

Επισημαίνεται ότι :

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥΔ.

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπο-
βληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορί-
ες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V 

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό, το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονο-
μικού φορέα     σε ό,τι αφορά την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπρο-
σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπρο-
σώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξου-
σιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες  σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος
ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα.  Το ένα θα φέρει την ένδειξη
''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο''. 

22

http://www.pkm.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή στο παραρτήμα της παρούσης διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα,  πληροφορίες,  δηλώσεις  ή  πιστοποιητικά,  βάσει  των  οποίων  θα
αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης  και
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα της παρούσης.  

Συγκεκριμένα με την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

Α. Τα Τεχνικά Φυλλάδια. Σε ό,τι αφορά στα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι
αναλυτικές  πληροφορίες  που  αφορούν  στην  υλοποίηση  του  Έργου.  Θα  κατατεθούν  αριθμημένα
Τεχνικά  Φυλλάδια  κατασκευαστών,  ή  αναλυτικές  τεχνικές  περιγραφές,  που  κατά  την  κρίση  του
υποψηφίου  αναδόχου  τεκμηριώνουν  τα  στοιχεία  των  Πινάκων  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και
Συμμόρφωσης.

Β.  Οι Πίνακες Τεχνικών προδιαγραφών και Συμμόρφωσης του Παραρτήματος, συμπληρωμένοι και
υπογεγραμμένοι. Οι πίνακες του Παραρτήματος θα απαντούν στα απαιτούμενα με σαφείς αναφορές
στα προσφερόμενα είδη, καθώς και ορθές παραπομπές σε σημεία της προσφοράς και των τεχνικών
φυλλαδίων, με τις οποίες θα τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. 

Στη  Στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,  υποχρεώσεις  ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος
της  προδιαγραφής  (μέγιστο  ή  ελάχιστο)  που  απαιτεί  συμμόρφωση,  θεωρούμενα  ως  απαράβατοι  όροι
σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Προσφορά που κατά την κρίση της επιτροπής δεν καλύπτει τους
απαράβατους όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αν  η  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν  έχει  συμπληρωθεί  με  τη  λέξη  «ΝΑΙ»  ή  με  κάποιον  αριθμό,  τότε  η
προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική, μη θεωρούμενη ως απαράβατος όρος. 

Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται  η  απάντηση  του  Αναδόχου  που  έχει  τη  μορφή  ΝΑΙ/ΟΧΙ  εάν  η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί
απόδειξη  πλήρωσης  της  προδιαγραφής  και  η  αρμόδια  Επιτροπή  έχει  την  υποχρέωση  ελέγχου  και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς
το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  Τεχνικά  Φυλλάδια  κατασκευαστών,  ή  αναλυτικές  τεχνικές  περιγραφές  του
εξοπλισμού  ή  του  τρόπου  διασύνδεσης  και  λειτουργίας  ή  αναφορές  μεθοδολογίας  εγκατάστασης  και
υποστήριξης  κλπ.,  που  κατά  την  κρίση  του  Αναδόχου  τεκμηριώνουν  τα  στοιχεία  των  Πινάκων
Συμμόρφωσης. 

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά» /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής

οικονομικών προσφορών

 Ο  φάκελος  «Οικονομική  προσφορά»  θα  περιέχει  το  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς

(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V  -ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   της παρούσας διακήρυξης και

είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  τα  λοιπά  τεύχη  της  σύμβασης),

συμπληρωμένο (η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά τεμάχιο), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/

-ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση
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από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους

τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια  τιμή ανά προμηθευόμενο είδος σε όλη την ποσότητα κάθε είδους
και όχι σε μέρους αυτού. 

Η τιμή ανά είδος θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. 

  Ο  ΦΠΑ  θα  αναγράφεται  ξεχωριστά.  Η  προσφερόμενη  τιμή  του  υποψηφίου  Αναδόχου,  επί  ποινή
αποκλεισμού,  δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού
του έργου, ούτε και το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α  κάθε είδους. Η
προσφερόμενη  τιμή  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  το  σύνολο  των  προβλεπόμενων  επιβαρύνσεων  και
δαπανών του Αναδόχου για την  πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία
αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.

Όλες οι τιμές ανά είδος θα δίδονται σε ευρώ.

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή,  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  4  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό της σύμβασης. 

Ως  "ασυνήθιστα χαμηλές  προσφορές"  θα χαρακτηριστούν  όσες  εμπίπτουν στις  προϋποθέσεις  του
άρθρου  88  του  Ν.  4412/2016.  Εφόσον  η   Επιτροπή  Διαγωνισμού  διαπιστώσει  ότι  οιαδήποτε  εκ  των
οικονομικών προσφορών δύναται να είναι ασυνήθιστα χαμηλή, καλεί τον υποψήφιο οικονομικό φορέα
που  είχε  υποβάλλει  την  ανωτέρω  προσφορά,  να  προσκομίσει,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατ'
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επαρκή τεκμηρίωση από
την οποία να προκύπτει αιτιολογημένα το ύψος της κατατεθείσας προσφοράς. Μετά το πέρας της ως άνω
προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του ιδίου άρθρου

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
εφόσον απαιτείται εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από την διακήρυξη,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως
άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη  και  του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης  ισχύος της προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν να επιλέξουν  είτε  να παρατείνουν  την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

 Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί  παράταση της προσφοράς,
η  αναθέτουσα  αρχή  δύναται  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  εφόσον  η  εκτέλεση  της  σύμβασης
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εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων  από  τους  οικονομικούς  φορείς  που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε  όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής
προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),  2.4.4.
(Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.1.3.  της  παρούσης
διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
την παράγραφο 2.1.3. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ)  η οποία παρουσιάζει  ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  στην  καθορισμένη  από  την  παρούσα  διακήρυξη  ημέρα  και  ώρα,
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.) παραδίδει τις
προσφορές που κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα στον Πρόεδρό της, ο οποίος  προ-
βαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγισθούν.

Η αποσφράγιση διενεργείται  δημόσια,  παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτη-
μένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυ-
τότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
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Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και  ο  φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται  δε και  σφραγίζονται  από το αρμόδιο
όργανο  (Επιτροπή Διαγωνισμού) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αρχικώς δεν αποσφραγίζονται,
αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  και  κρατούνται,  προκειμένου  να
αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών. Στη συνέχεια αφού το αρμόδιο όργανο ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και  του
τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών συντάσσει  πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης  των λοιπών στοιχείων των προσφορών,  αποσφραγίζονται και  ακολουθεί
σχετική  ανακοίνωση  τιμών  και  κατάταξης.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  το
προηγούμενο ως άνω α.  στάδιο  οι  φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν αποσφραγίζονται,  αλλά
κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

 Ειδικότερα :
α)  το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.

β) Αμέσως μετά, κατά την ίδια συνεδρίαση, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων  των  προσφερόντων  που  δεν  έχουν  απορριφθεί  για  λόγους  που  αφορούν  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
Αναθέτουσα  Αρχή  απαιτεί  από  τους   οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89
του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων,  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών
και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί, με εισήγησή της, στην Οικονομική Επιτροπή της
Π.Κ.Μ. για τον προσωρινό ανάδοχο.

 
Το  Πρακτικό  Αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά  και  των

Οικονομικών Προσφορών επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
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αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ,  η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής

στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  αξιολόγησης των

προσφορών του αντίστοιχου σταδίου.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την
οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς (παρ.4, εδάφιο 4 , άρθρο 100 του Ν.4412/2016)

   Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο
τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια η Αναθέτουσα
Αρχή  αποφαίνεται  επί  των  Πρακτικών   εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  εργασίμων  ημερών  από  την
κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

Επισημαίνεται  ότι  τυχόν  υπέρβαση  των  εν  λόγω  προθεσμιών  δεν  συνεπάγεται  ακυρότητα  της
διαδικασίας (άρθρο 221Α, παρ.4 Ν.4412/2016).

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου (Άρθρο 103 Ν.4412/2016)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η αναθέτουσα αρχή  αποστέλλει  σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),  και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας     δέκα (10) ημερών    από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυ-
ξης καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

 Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρωτοκολ-
λείται με ευθύνη του/των προσωρινού/νων αναδόχου/ων  και  παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών. Ειδι-
κά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φω-
τοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Εν
συνεχεία οι φάκελοι με τα Δικαιολογητικά κατακύρωσης  παραδίδονται στην επιτροπή Διαγωνισμού στην
συνεδρίαση που θα ορίσει  ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κατόπιν προσκλήσεως στα μέλη και στους προσω-
ρινούς αναδόχους.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν
και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει εντός  του  άνω  χρονικού  διαστήματος (άρθρο  103,  παρ.2
Ν.4412/2016)   αίτημα  προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση  της  προθεσμίας
υποβολής,  το οποίο συνοδεύεται  με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται  ότι  έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
(άρθρο 103, παρ.2 Ν.4412/2016). 

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά   λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103, παρ.7 του Ν.4412/2016.

Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού)  ) και 2.2.4 έως
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμό,  στο οποίο αναγράφεται  η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016   και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  δεν  έχει
αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 3.4 της παρούσας
(άρθρου 127 του Ν.4412/2016) και σε περίπτωση άσκησης ένστασης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η
πάροδος  άπρακτης  της  προθεσμίας  του  πρώτου  εδαφίου  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  127  του
Ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγρα-
φης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  και  η  κατακύρωση,  με  την  ίδια  διαδικασία,  γίνεται  στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή
από τη συντέλεση της παράλειψης.

Η  ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  υποβάλλεται  σε  προθεσμία  που  εκτείνεται  μέχρι  το  ήμισυ  του
χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η
οποία  μπορεί  να  γίνει  και  με  ηλεκτρονικά  μέσα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  376  παράγραφος  11.  Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
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περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την κατάθεση της ένστασης,  η  καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο άρθρο 127  του ν.  4412/2016.  Το  παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

Σε  περίπτωση  αποδοχής,  ολικής  ή  μερικής,  ένστασης  με  την  οποία  ζητείται  η  αναβαθμολόγηση
τεχνικών  προσφορών,  η  επιτροπή  αξιολόγησης  ενστάσεων  προβαίνει  κατά  την  κρίση  της  σε
αναβαθμολόγηση.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος  έχει  έννομο συμφέρον,  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  εκτέλεσης  και  την  ακύρωση  της
πράξης  ή  της παράλειψης της Αναθέτουσας  Αρχής που εκδίδεται  ή  συντελείται  επί  της  ένστασης  της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά
τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Η  άσκηση  της  ένστασης  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ενδίκων  βοηθημάτων  του
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το  παράβολο  για  την  άσκηση  της  αίτησης  ακύρωσης  και  της  αίτησης  αναστολής  υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4 του
ν. 4412/2016.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει  συνολικά και  χωρίς διακρίσεις  την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και  τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4  Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του
κυρίου αναδόχου.

4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131
του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016,  σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της
περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών από το
Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα δικαιο-
λογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου συναρτάται από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση
παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλ-
λων Παραλαβής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προ-
μηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 350 παρ. 3
του ν. 4412/2016). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του
οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδή-
ματος αξίας  4% επί του καθαρής συμβατικής αξίας της προμήθειας, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013)

5.2      Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
πορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α)  το  υλικό  δεν  φορτωθεί  ή  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  με  ευθύνη  του  φορέα  που  εκτελεί  τη
σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-
τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης
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5.3      Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  καθώς και  κατ’  εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.

 Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άσκησή  της,  άλλως  θεωρείται  ως  σιωπηρώς
απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών εφαρμόζεται το άρθρο 205Α του ν.4412/2016,
όπως ισχύει.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του Ν.4412/2019 (έναρξη εφαρμογής από 1-7-2019):

1.  Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων  μερών  που  προκύπτει  από  τη  σύμβαση  προμήθειας  ή
παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου,
επιλύεται  με  την  άσκηση  προσφυγής  ή  αγωγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  της  Περιφέρειας,  στην  οποία
εκτελείται  η  σύμβαση.  Παρέκταση  αρμοδιότητας  δεν  επιτρέπεται.  Αν  η  σύμβαση  εκτελείται  στην
Περιφέρεια  δύο  ή  περισσότερων  Διοικητικών  Εφετείων,  αρμόδιο  καθίσταται  αυτό  που  θα  επιλέξει  ο
προσφεύγων ή ο ενάγων.

2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  του  άρθρου205Α  του  Ν.4412/2016  ενδικοφανούς  διαδικασίας,
διαφορετικά  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Δεν  απαιτείται  η  τήρηση  ενδικοφανούς
διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα
ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της
υπόθεσης  δεν  αποσταλεί  στο  Διοικητικό  Εφετείο  από  τη  Διοίκηση,  η  συζήτηση  αναβάλλεται  σε  νέα
δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο
ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
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4.  Η  συζήτηση  και  η  διεξαγωγή  της  απόδειξης  ολοκληρώνονται  σε  μία  (1)  δικάσιμο.  Ένορκες
βεβαιώσεις  ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται  υπόψη, μόνο αν έχουν
δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση
και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση
εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.

5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου205Α  του  Ν.4412/2016  μπορεί  να  ασκηθεί  αίτηση  αναιρέσεως  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος
βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή
η  εν  μέρει  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  προσβαλλόμενης  απόφασης,  με  τον  όρο  παροχής  ανάλογης
εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από
τον  διάδικο  που  έχει  νικήσει.  Για  την  αίτηση  αποφαίνεται,  συνεδριάζοντας  ως  συμβούλιο,  χωρίς
υποχρεωτική  κλήτευση  των  διαδίκων,  το  αρμόδιο  τμήμα  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  το  οποίο
συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η
απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους
έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.

6. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα
μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΘ. 

Οι παραδόσεις του συνόλου των ειδών θα γίνουν εντός ενός (1) μήνα το αργότερο από την υπογραφή
της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος  παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει  ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια,  την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

   Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το

επιθυμεί  μπορεί  να  παραστεί  και  ο  ανάδοχος.  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  των  υλικών  γίνεται με  πρακτική

δοκιμασία και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη (καθορισμένη από την προσφορά του

υποψηφίου  μάρκα  προϊόντος,  συμφωνία  με  τις  δηλωθείσες  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  τεχνικές

προδιαγραφές, συμφωνία με τις περιγραφόμενες συσκευασίες)

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

    Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,  μπορούν να παραπέμπονται  για
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επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ.  5  του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε  περίπτωση τον
ανάδοχο

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων  παραλαβής πραγματοποιείται
εντός ενός(1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης 

 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται με τον
έλεγχο και την διασταύρωση των δελτίων αποστολής (ή άλλων παραστατικών, αποδεικτικών εγγράφων)
και/ή τον επιτόπιο έλεγχο κατά την παράδοση.

Αν η  παραλαβή  των υλικών και  η  σύνταξη  του σχετικού πρωτοκόλλου δεν  πραγματοποιηθεί  από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει  τα  υλικά αποδεικτικό προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.2.3. Υλικά  τα  οποία  κρίνονται  μη  κατάλληλα  σε  σχέση  με  τις  συμβατικές  προδιαγραφές,  ή  δεν

λειτουργούν,  ή είναι  ελλιπή / ελαττωματικά δεν παραλαμβάνονται ,  επιστρέφονται και  ο ανάδοχος

υποχρεούται να τα αντικαταστήσει   σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι παραπάνω από 10 εργάσιμες

ημέρες.  

 Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως

άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3       Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου  
στο εξωτερικό -

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
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εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει  μονομερώς τη σύμβαση και  να αναζητήσει  τυχόν αξιώσεις  αποζημίωσης,  σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική  διαχείριση από εκκαθαριστή  ή από το δικαστήριο  ή υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού  ή  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται,  ομοίως, να καταγγείλει  μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον/τους  επόμενο/ους,  κατά  σειρά,  μειοδότη/ες  της  διαδικασίας  ανάθεσης  της
συγκεκριμένης  σύμβασης  και  να  του/τους προτείνει  να  αναλάβει/ουν  την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                            ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

                                                                                                                          

                                            
                                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

   Η  ορθή  τήρηση  του  Συστήματος  Γεωγραφικών  Πληροφοριών  (ΣΓΠ)  Ελαιοκομικού  Τομέα  και

Αμπελουργικού  Μητρώου  είναι  αρμοδιότητα  της  ΔΑΟΑ  ΜΕ  Θεσσαλονίκης  για  την  Μητροπολιτική

Ενότητα Θεσσαλονίκης.

  Ι)  Αυτό απορρέει από την εθνική νομοθεσία από τον N.3852/2010 (Νόμος του Καλλικράτη) άρθρο

186 όπου αναφέρει στην παράγραφο

 β.1 «…Κατά  την  άσκηση των αρμοδιοτήτων  θα πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη:1.  Οι  εθνικές  και

ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες τους …» το ΣΓΠ Ελαιοκομικού Τομέα και

Αμπελουργικού Μητρώου είναι  μία τέτοια εφαρμογή και υπάρχει για να εναρμονίσει την Ευρωπαïκή

νομοθεσία δηλαδή τους κανονισμούς 1306 και 1307 του 2013 και 273 και 274 του 2018 και την εθνική

νομοθεσία ΚΥΑ 295530/2004(ΦΕΚ1511 τ.Β /8-10-2004), και παρακάτω αναφέρει στην παράγραφο

 Β.16 «… Η αξιοποίηση των στοιχείων των μητρώων …»,τα στοιχεία των μητρώων οργανώνονται και

κωδικοποιούνται κάτω από ένα ΣΓΠ Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου, και τελειώνει με

την παράγραφο 

Β.24 «… Η τήρηση του μητρώου ελαίας και αμπέλου σε επίπεδο περιφέρειας …» δηλαδή η υπηρεσία

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- επί του προκειμένου η ΔΑΟΑ ΜΕΘ -είναι αρμόδια για την ορθή

τήρηση του ελαιοκομικού και αμπελουργικού μητρώου.

   Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να επισημάνουμε ότι τα δύο μητρώα, δεν είναι μία απλή βάση

δεδομένων, παρότι  μέσα η ηλεκτρονική εφαρμογή περικλείει  και  βάση δεδομένων που περισσότερο

χρησιμεύει στην καλύτερη οργάνωση και κωδικοποίηση των αλφαριθμητικών στοιχείων της (ατομικά

στοιχεία ελαιοπαραγωγού και αμπελοπαραγωγού, κωδικός αριθμός ελαιώνα και αμπελιού, ποικιλία και

αριθμός ελαιοδένδρων και φυτών αμπέλου κλπ) αλλά είναι ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών

(ΣΓΠ-GIS).  Αυτό  σημαίνει  ότι  πραγματοποιείται  μία  ηλεκτρονική  αποτύπωση  των  ελαιώνων  και

αμπελιών στην θέση ακριβώς που βρίσκονται και στο έδαφος, δηλαδή παράγει ηλεκτρονικό χάρτη. Στο

σημείο αυτό διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι  στον κανονισμό 1306 του 2013 της ΕΕ αναφέρεται ότι

πρέπει να αποτυπώνεται η θέση του κάθε ελαιοδένδρου (όπου ακριβώς βρίσκεται και στο έδαφος). Η

περιγραφή  λοιπόν  που  ζητά  η  ΕΕ  είναι  η  κάθε  χώρα  μέλος  να  έχει  ένα  τουλάχιστον  Σύστημα

Γεωγραφικών Πληροφοριών όπου μαζί με τα αλφαριθμητικά στοιχεία να αποτυπώνεται ηλεκτρονικά το

ελαιοτεμάχιο και το αμπελοτεμάχιο για να διευκολύνεται το έργο των εθνικών και ευρωπαïκών ελέγχων

που διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (διοικητικών και επιτοπίων) και κυρίως να εξυπηρετείται

καλύτερα και πιο αποτελεσματικά ο πολίτης και η επιχείρηση.

    Για  να  γίνει  λοιπόν  η  ορθή  τήρηση  του  ελαιοκομικού  και  αμπελουργικού  μητρώου ειδικά

εκπαιδευμένο προσωπικό της ΔΑΟΑ ΜΕΘ προβαίνει σε επιτοπίους ελέγχους όπου καταμετρά την έκταση και
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την  θέση  των  ελαιοτεμαχίων  και  των  ελαιοδένδρων  καθώς  και  των  αμπελοτεμαχίων-παρουσία  των

παραγωγών-  και  κατόπιν  καταχωρεί  τα  αποτελέσματα  στο  ΣΓΠ Ελαιοκομικού  Τομέα  και  Αμπελουργικού

Μητρώου (ψηφιοποιώντας ένα-ένα τα ελαιόδενδρα στη θέση που ήταν στο έδαφος από πλευράς ελαιώνων).

Η καταμέτρηση αυτή των ελαιοτεμαχίων και  αμπελοτεμαχίων στους επιτοπίους  ελέγχους γίνεται  με την

χρήση  GPS. Η ΕΕ με την οδηγία της «Έγγραφο εργασίας αριθ.  A/16864/2008»  καθορίζει  επακριβώς την

ακρίβεια που πρέπει να έχουν τα ηλεκτρονικά όργανα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το

ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  της  αναδιάρθωσης  τρέχει  2  φορές  το  χρόνο  και  κάθε  αμπέλι  πρέπει  βάσει  του

κανονισμού της ΕΕ να μετρηθεί 2 φορές για να προσδιοριστεί επακριβώς η έκτασή του μία πριν την εκρίζωση

και μία μετά την νέα φύτευση.

    Σε σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας, το γραφείο στατιστικών στοιχείων του ΣΓΠ Ελαιοκομικού

Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου του ΥπΑΑ&Τ, απάντησε ότι στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

υπάρχουν  11.700  ελαιοτεμάχια  ,  η  ελαιοκομική  έκταση  είναι  37.000  στρέμματα  και  ο  αριθμός  των

ελαιοδέντρων ανέρχεται στις 802.641 ελαιόδεντρα και παρατηρούνται αυξητικές τάσεις. Το δε δυναμικό του

αμπελουργικού μητρώου είναι 5.000 αμπέλια και η έκταση που καταλαμβάνουν είναι  16.000 στρέμματα και

αποτελεί σημαντικό πόλο επιχειρηματικότητας.

       Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διάδραση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών

σημείο που επισημάνθηκε και από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και το Ινστιτούτο

της του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) στο πρόσφατο συνέδριο του.

Η υπηρεσία που αλλελεπιδρά με την ΔΑΟΑ ΜΕΘ είναι η Δ/νση Πολιτικής Γης και Τοπογραφήσεων και τα 2

τμήματά της αλλά πιο συχνά με το Τμήμα Τοπογραφίας λόγω της χαρτογράφησης που συντελείται  στο

ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο και όλα τα ηλεκτρονικά όργανα μετρήσεων χρησιμοποιούνται και από

τις 2 υπηρεσίες. Ο επιτελικός ρόλος που θα διαδραματίσει το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο φαίνεται

και  από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που ζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων να

διενεργήσουν ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο με όλα τα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα νέων

γεωργών, βιολογικής γεωργίας, σχεδίων βελτίωσης κλπ. Το ΥΠΑΑΤ έχει φτιάξει και την σχετική εφαρμογή η

οποία καλείται «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ». Το ελαιοκομικό μητρώο πρέπει φέτος να

διενεργήσει γύρω στους 500 διασταυρωτικούς ελέγχους και άλλους τόσους το αμπελουργικό. ΄Ηδη ο τομέας

Ελληνικής  Γεωργικής  Ασφάλισης  (ΕΛΓΑ)  με  την  ΚΥΑ  619/146296  (ΦΕΚ  4562  τ.Β/30-12-2016)  μεταξύ

Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά από τους

αγρότες  πριν  την  λήψη  οποιασδήποτε  αποζημίωσης  για  ζημιά  στις  καλλιέργειες  την  κατάθεση  στα

δικαιολογητικά ελαιοκομικού και αμπελουργικού μητρώου. Πολύ κοντά σε όλα αυτά είναι ο κανονισμός 2366

του 1998 άρθρο 24 παράγ. 2 που ζητά από τα κράτη μέλη κατά τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων

Πληροφορικής  να  ανανεώνουν  τους  ορθοφωτοχάρτες  τους  κάθε  5ετία  (είναι  γεωαναφερμένες

αεροφωτογραφίες της γης).

   ΙΙΙ)  Η  μέχρι  τώρα  πρακτική  των  ελέγχων  ήταν  ο  παραγωγός  να  κάνει  αίτηση  τροποποίησης

προσκομίζοντας τα δέοντα δικαιολογητικά, να γίνεται διοικητικός έλεγχος κατόπιν προώθηση του αιτήματος

στους  επιτόπιους  ελεγκτές,  επιτόπιος  έλεγχος  και  σχεδιασμός  του  αποτελέσματος  σε  ειδικό  έντυπο,

προώθηση  του  εντύπου  πίσω  στην  έδρα  και  εισαγωγή  στο  Σύστημα  Γεωγραφικών  Πληροφοριών
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Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εισάγονται στο Σύστημα

120-130 αιτήσεις  ετησίως  ενώ δεν  είναι  εφικτό  να  αυξηθεί  αυτός  ο  αριθμός  γιατί  στο  μεν  ελαιοκομικό

μητρώο τα ελαιόδενδρα ψηφιοποιούνται ένα-ένα όπως είναι στο έδαφος στο δε αμπελουργικό επίσης 120-

140 περίπου γιατί κάθε αμπέλι μετράται 2 φορές βάσει των κανονισμών στα προγράμματα αναδιάθρωσης

που τρέχουν 2 φορές ετησίως. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που επιβάλλονται τώρα (γύρω στου 500 ετησίως

για κάθε μητρώο) για να αντιμετωπισθούν χρειάζεται άλλος σχεδιασμός. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οι

έλεγχοι  να  διενεργούνται  από  το  γραφείο  και  να  έχει  ο  ελεγκτής  την  δυνατότητα  θέασης  του

ορθοφωτοχάρτη,  της  διανομής ή αναδασμού  της  περιοχής και  του ελαιώνα ή του αμπελιού σαν τελικό

προϊόν.

    Για να αντιμετωπιστούν όλα τα ανωτέρω προβλήματα θα πρέπει  να γίνει  η προμήθεια ενός  DRONE

(ΣμηΕΑ) και  του λογισμικού που το συνοδεύει  και  αξιοποιεί  τις  εικόνες της γης που λαμβάνει,  ώστε να

υπάρχει η δυνατότητα μαζικής χαρτογράφησης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης από την ΔΑΟΑ

ΜΕΘ και το Τμ. Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης, όπου θα έχουν θέση, στο Σύστημα Γεωγραφικών

Πληροφοριών, και οι αναδασμοί και οι διανομές που διενεργούνται από το Τμ. Τοπογραφίας. ΄Ετσι θα έχουμε

μία ολοκληρωμένη λύση στην υπηρεσία του πολίτη και των επιχειρήσεων και για τις δύο υπηρεσίες που θα

αλληλεπιδρούν.

     Η προϋπολογισθείσα τιμή ενός  DRONE (ΣμηΕΑ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στα

38.000,00  Ευρώ, ενός Scanner/Ploter (δυνατότητας scanning A0-90 cm) συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ  ανέρχεται  στα    8.000,00  Ευρώ.  Ενός  Η/Υ  που  να  μπορεί  να  τρέχει  το  πρόγραμμα

φωτογραμμετρίας  του  DRONE (ΣμηΕΑ)  θα  πρέπει  να  είναι  ειδικών  προδιαγραφών  και  η

προϋπολογισθείσα τιμή του συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ανέρχεται στα 3.300,00 Ευρώ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –   «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

Στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τον παρακάτω

πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α

                       

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

(ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(Αν  το
προσφερόμενο  είδος
ανταποκρίνεται  στις
καθορισμένες
τεχνικές
προδιαγραφές)

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Η΄

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Α Πολυκόπτερο

1) Τύπος: V-shaped οκτακόπτερο ΝΑΙ

2) Κινητήτες: 8 Χ electric brushless motors ΝΑΙ

3) Έλικες: 8 ΝΑΙ

4) Βάρος με πλήρες φορτίο: <2,9 kgr ΝΑΙ

 5) Χρόνος πτήσης: >15min ΝΑΙ

 

6)

Μέγιστη ταχύτητα ανόδου: >= 9m/sec ΝΑΙ

7) Μέγιστη  επιτρεπόμενη  ταχύτητα
ανέμου :  Automatic flight >=  10m/sec
manual flight >=16 m/sec

ΝΑΙ

8) Autopilot  &  control:  Τριπλό inertial
unit, IMU, GPS

   ΝΑΙ   

9) Υλικό κατασκευής : να αναφερθεί ΝΑΙ 

10) Θερμοκρασία  λειτουργίας:  από  –5ο ή
λιγότερο μέχρι 40ο ή περισσότερο

ΝΑΙ 

Κύριο σύστημα επικοινωνίας

1) Τύπος:  Διπλές  ψηφιακές
πολυκατευθυντικές  κεραίες  δύο  (2)
συχνοτήτων

ΝΑΙ 

2) Συχνότητα: 2.4 GHz & 5.XGHz ΝΑΙ

  Μπαταρίες

 1) Τεχνολογία: Smart Battery ΝΑΙ
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2) Τύπος: Lipo ΝΑΙ

3) Ενδείξεις: On battery ΝΑΙ 

Οπτικά συστήματα

1) Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή : > 35
MP, mechanical shutter

ΝΑΙ 

2) Horizontal  field  of  view:  60ο

τουλάχιστον
ΝΑΙ

Λογισμικό σταθμού εδάφους

1) Στοιχεία λογισμικού: Να αναφερθεί το
όνομα  του  λογισμικού,  η  έκδοση,  ο
κατασκευαστής

ΝΑΙ

2) Εγκατάσταση: Το λογισμικό να δύναται
να  εγκατασταθεί  σε  όσους
υπολογιστές  επιθυμεί  η  Υπηρεσία
χωρίς πρόσθετο κόστος

ΝΑΙ 

3) Λειτουργικό  σύστημα:  Microsof
Windows 7 ή νεώτερο 

ΝΑΙ

4) Εισαγωγή  χαρτών  :Να  επιτρέπει  την
εισαγωγή geotif  χάρτη του χρήστη

ΝΑΙ 

5) Εισαγωγή  αρχείων  :Να  επιτρέπει  την
εισαγωγή αρχείων Shp και KML

ΝΑΙ 

6) Σχεδιάση  πορείας  :Να  δίνει  τα
κατάλληλα  εργαλεία  ώστε  ο  χρήστης
να  σχεδιάζει  πάνω  στον  χάρτη  την
επιθυμητή πορεία χειροκίνητα. Επίσης
να  μπορεί  ο  χρήστης  μέσα  από
αυτόματες διαδικασίες να επιλέγει για
το αν το  drone θα ακολουθεί ή όχι το
ανάγλυφο,  ενώ  θα  πρέπει  να  μπορεί
να  σχηματίζει  αποστολές  από
πολύγονο,  corridor,  city grid,  square
spiral.  Τέλος  θα πρέπει  να μπορεί  να
βγάζει  πανοραμικές  εικόνες,  να
περιστρέφεται γύρω από μία περιοχή
ενδιαφέροντος,  να βγάζει  προσόψεις,
κτίρια. 

ΝΑΙ

7) Αυτόματη  σχεδίαση  πορείας  :Να
υπάρχει  κατάλληλη  ρουτίνα
αυτόματης  σχεδίασης  πτήσης  με
παραμέτρους  όπως  επιθυμητό  Pixel
size και  ποσοστό  επικάλυψης  των
φωτογραφιών  για  αυτοματοποίηση

ΝΑΙ
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της  διαδικασίας  παραγωγής  σχεδίων
πτήσης

8) Αποθήκευση  σχεδίων  πτήσης:  Να
μπορεί να αποθηκεύει  σχέδια πτήσης
τοπικά

ΝΑΙ

9) Προσομοίωση  πτήσης:  Να  μπορεί  να
παρουσιάζει την εκτέλεση της πτήσης
στο γραφείο λαμβάνοντας υπόψη και
να παράγει  στατιστικά όπως ποσοστό
επικάλυψης  φωτογραφιών,  πλήθος
φωτογραφιών, διάρκεια πτήσης.

ΝΑΙ

10) Λήψη στοιχείων από πτητικό μέσο: Το
προσφερόμενο χειριστήριο  πεδίου να
μπορεί  να  συνδέεται  μέσω  της
ασύρματης ραδιοζεύξης με το πτητικό
μέσο  και  να  μεταφέρονται  από  αυτό
δεδομένα τηλεμετρίας τρέχουσα θέση,
κατάσταση  μπαταρίας,  μηνύματα
προειδοποιήσεων

ΝΑΙ

11) Αποστολή στοιχείων στο πτητικό μέσο:
Να  μπορεί  να  αποστέλλει  σε
πραγματικό  χρόνο  προς  το  πτητικό
μέσο εντολές ακύρωσης πτήσης.

ΝΑΙ

12) Σχεδιασμός  πτήσης:  Το  λογισμικό  να
επιτρέπει  τον  σχεδιασμό  πτήσης  επί
χάρτη  από  δωρεάν  υπηρεσίες
χαρτογραφικών δεδομένων. Επίσης να
διαθέτει προφορτωμένους χάρτες που
αφορούν  Γεωργία,  Γεωλογία,  Swir,
Color infrared, Bathymetric, Vegetation
Index-NDVI

ΝΑΙ

13) WMS γεωχωρικά  δεδομένα:  Να
επιτρέπει  την  εισαγωγή  διεύθυνση
από WMS server.

ΝΑΙ

Λοιπά

1) Η συγκεκριμένη λύση δεν θα πρέπει να
είναι  ιδιοκατασκευή.  Θα  πρέπει  να
είναι  προϊόν  το  οποίο  αποτελεί
γραμμή παραγωγής

ΝΑΙ

2) Εκπαίδευση  και  τεχνική  υποστήριξη:
Να  παρέχεται  πλήρης  εκπαίδευση  &
συνεχής  τεχνική  υποστήριξη  στον
χειρισμό, σε πραγματικές συνθήκες και

ΝΑΙ
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εκμάθηση  του  λογισμικού  για
σχεδιασμό  και  παρακολούθηση
πτήσεων.

3) Εγγύηση:  Να  παρέχεται  εγγύηση  1
έτους από τον ανάδοχο

ΝΑΙ

4) Επιπλέον  μπαταρίες:  Να
προσφέρονται  τουλάχιστον  10
μπαταρίες

ΝΑΙ

5) Αναβαθμίσεις  firmware :  Να
προσφέρονται  δωρεάν  αναβαθμίσεις
firmware για 1 έτος.

ΝΑΙ

6) Συσκευασία:  Το  προϊόν  να
συσκευάζεται  σε  συμπαγή  θήκη
ασφαλούς μεταφοράς

ΝΑΙ

7) Πιστοποίηση:  Το  προϊόν  να  έχει
πιστοποίηση CE

ΝΑΙ

Α/Α

                       

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

(ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(Αν το 
προσφερόμενο 
είδος 
ανταποκρίνεται στις
καθορισμένες 
τεχνικές 
προδιαγραφές)

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Η΄

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

1)  Επεξεργαστής Intel Core i9 1 ΝΑΙ

2) RAM 16GB στα 3000MHz 2 ΝΑΙ

3) Δίσκο  SSD NVMe 1TB στα
3200 MBPS

1 ΝΑΙ

4) Κάρτα  Γραφικών  Memory
11  GB  GDDR5X  Standard
Memory  Config  Display
support:7680X4320@60Hz
Maximum  Digital
Resolution

1 ΝΑΙ

5) CPU  Cooler  Hydro  H100i
Pro

1 ΝΑΙ
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6) Τροφοδοτικό ισχύος 550 W
plus Gold 80

1 ΝΑΙ

7) DVD Writer 1 ΝΑΙ

8) Card  Reader  Multi Card
reader SD card

1    ΝΑΙ   

9) Monitor  27”  4k  ανάλυση
1.000.000 χρώματα

1 ΝΑΙ 

10) Microsof0,Windows  10
Pro 64-bit GR DSP

1 ΝΑΙ 

11) Πληκτρολόγιο ασύρματο 1

12) Ποντίκι ασύρματο 1 ΝΑΙ 

13) Εγγύηση 3 ετών με  on site
υποστήριξη

   ΝΑΙ  

Α/Α

                       

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

(ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(Αν  το  προσφερόμενο
είδος  ανταποκρίνεται
στις  καθορισμένες
τεχνικές προδιαγραφές)

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Η΄

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Γ ΣΑΡΩΤΗΣ 

      

1) Διαδρομή χαρτιού: Επίπεδη ΝΑΙ

2) Πλάτος  σάρωσης:  36” (914
mm)

ΝΑΙ

3) Ελάχιστο πλάτος σάρωσης:  6”
(15 cm) 

ΝΑΙ

4) Πλάτος  εγγράφου:  38”
(965mm)

ΝΑΙ

 5) Μέγιστο μήκος σάρωσης: 8  m
(JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)

ΝΑΙ

 

6)

Βάρος σαρωτή: 15kg ΝΑΙ

7) Διαστάσεις
ΠxΒxΥ:1.110x324x153 mm

ΝΑΙ
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8) Συμμόρφωση:  Energy Star,
Εθνικό πρότυπο: CB,

Ρωσία: EAC, EU: CE

   ΝΑΙ   

9) ΄Εξοδος  εμπρός/πίσω:  πίσω
(εξαγωγή  εμπρός  μέσω
οδηγού  επιστροφής
εγγρράφων)

ΝΑΙ 

10) Χειρισμός  εγγράφων-΄Οψη
προς τα επάνω/κάτω:Επάνω 

ΝΑΙ 

11) Μέγιστο  πάχος  εγγράφου  :  2
mm

12) Ταχύτητα σάρωσης, χρώμα 24
bit στα 200 dpi: 6”/δευτ.

ΝΑΙ 

13) Διασύνδεση  USB:  3.0
(συμβατή με USB2)

ΝΑΙ

14) OS για λογισμικό:  Win 8.1/10
(64 bit)

 15) Τεχνολογία  σάρωσης Single
Sensor

ΝΑΙ

16) Οπτική ανάλυση (dpi): 1.200 ΝΑΙ

17) Ταχύτητα  σάρωσης,  κλίμακα
του  γκρι  και  μονόχρωμο  8βιτ
στα 200 dpi: 13 ίντσες/δευτ.

ΝΑΙ 

Δ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

1) Τύπος  εκτυπωτή:  5  χρώματα-
44”/1.117,6 mm

ΝΑΙ 

2) Πλήθος  ακροφυσίων  σύνολο:
15.360,  ΜΒΚ:  5.120
ακροφύσια  C,M,Y,  BK:2.560
ακροφύσια έκαστο 

ΝΑΙ

3) Ανάλυση  εκτύπωσης:
2.400x1.200 dpi

4) Βήμα  ακροφυσίων:  1.200x2
περιλαμβάνεται  σύστημα
ανίχνευσης και αντιστάθμισης
αδρανών ακροφυσίων

ΝΑΙ

46





5) Συμβατότητα  με  λειτουργικά
Συστήματα:  Microsof
Windows: 

32 bit:7,8.1,10

64 bit:7,8.1,10

Windows  Server:2008R2,
2012/2012R2, 2016 

ΝΑΙ 

6) Φυσικές διαστάσεις και βάρος
μονάδας εκτυπωτή με ανοιχτό
καλάθι  και  βάση  εκτυπωτή:
1356x1835x1766 mm 

ΝΑΙ

7) Βάρος: 149kgr ΝΑΙ 

8) Επίπεδη  οθόνη  LCD-χωρίς
υπολογιστή: Επίπεδη χωρητική
οθόνη  15.6”  toutch-Screen
Display

ΝΑΙ 

9) Τεχνολογία  εκτύπωσης:
ψεκασμό  μελανιού
κατ΄απαίτηση,
ενσωματωμένου  τύπου  6
χρωμάτων  (6  ολοκληρωμένα
κυκλώματα  ανά  κεφαλή
εκτύπωσης  x 1  κεφαλή
εκτύπωσης 

ΝΑΙ

10) Τύπος  μελανιού:  Μελάνι
τύπου  pigment:  5  χρώματα
MBK/BK/C /M/Y

ΝΑΙ

11) Γλώσσες εκτυπωτή:  HP-GL/2,
HP RTL, PDF, JPEG

ΝΑΙ

12) Ασφάλεια:  WEP (64/128  bit),
WPA-PSK (TKIP/AES),  WPA2-
PSK (TKIP/AES)

ΝΑΙ

13) Στάνταρ  μνήμη  :  128GB
(Φυσική μνήμη 2GB)

ΝΑΙ

14) Ταχύτητα εκτύπωσης

Σχέδιο CAD:

Απλό χαρτί (Ρολό Α0)

0:37  (κατάσταση  γρήγορης
οικονομικής λειτουργίας)

0:40 (Γρήγορη)

ΝΑΙ
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1:10 (Τυπική)

Πόστερ:

Απλό χαρτί (Ρολό Α0)

0:42  Κατάσταση  γρήγορης
οικονομικής λειτουργίας)

0:42 (Γρήγορη)

1:26 (Στάνταρ)

Βαρύ  χαρτί  με  επικάλυψη
(Ρολό Α0)

1:43 (Γρήγορη)

2:43 (Στάνταρ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ (Ονομασία Τράπεζας, Υποκατάστημα) …………………….

Ημερομηνία Έκδοσης…………………..

Προς 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ....................

ΕΥΡΩ.....................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… ΑΦΜ……. Οδός …………. Αριθμός …….
Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… ΑΦΜ……. οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… ΑΦΜ……. οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και
μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................,  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  με
αριθμό...................  που αφορά στο διαγωνισμό της…………. με αντικείμενο: …… συνολικής αξίας
…….. μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησής  σας,  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  έγγραφη
ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα ………………………………….

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε ότι  όλες οι  ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της  Τράπεζάς μας,  οι  οποίες  έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Η αναθέτουσα αρχή με τη χρήση της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ συντάσσει το ΤΕΥΔ. 

 
Το πρότυπο ΤΕΥΔ ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φο-
ρείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και
β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. 

Το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης  ως αρ-
χείο PDF στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), όπου οι οικονομικοί
φορείς μπορούν να το εκτυπώσουν και κατόπιν να το συμπληρώσουν και  αναρτάται επίσης και
ως αρχείο XML για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου, εφόσον επιθυμούν,
να  συντάξουν  μέσω  της  υπηρεσίας  Promitheus  ESPDint,  που  βρίσκεται  στον  σύνδεσμο
https://espdint.eprocurement.gov.gr  τη σχετική απάντηση τους (ΤΕΥΔ) μεταφορτώνοντας το αρ-
χείο XML. Για τη συμπλήρωσή του ισχύουν επιπλέον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1
της διακήρυξης .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ   ……………………….. 

«Προμήθεια για τις ανάγκες του ελαιοκομικού μητρώου ενός DRONE, ενός ειδικού Η/Υ και ενός
SCANNER/PLOTER Α0»  

 

                                          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

1 DRONE 30.645,16

2 Η/Υ 2.661,29

3 ΣΑΡΩΤΗΣ/
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

(SCANNER/PLOTER)

6.451,61

ΣΥΝΟΛΟ 39.758,06

Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................

  Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα )

ΟΔΗΓΙΕΣ    (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)  

1.  Ο  παραπάνω  πίνακας  συμπληρώνεται  (χωρίς  να  τροποποιηθεί  η  μορφή  του)  από  τους  οικονομικούς
φορείς,  προσκομίζοντάς  τον  στο  Φάκελο της  Προσφοράς  τους.  Η  τιμή  για  καθένα  από τα  πεδία  του
παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής κάθε τεμαχίου σε Ευρώ (€ ) ΑΝΕΥ
ΦΠΑ  μπορεί  να  γίνεται  το  ανώτερω  μέχρι  δύο  δεκαδικά  ψηφία  Οι  τιμές,  για  το  σύνολο  του
Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.   

2.  Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α.,  θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο
υπάγεται  η  προμήθεια.  Σε  περίπτωση  που  αναγράφεται  εσφαλμένος  Φ.Π.Α.,  αυτός  θα
διορθώνεται  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού.  Στις  τιμές  θα
περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η
προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  προσφέροντες  υποχρεούνται  να  παρέχουν  αυτά  εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά το ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. 

7. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής μετά την υποβολή της προσφοράς,
παρά μόνο διαπραγμάτευσης επί του ποσού της οικονομικής προσφοράς η οποία έχει αποσφραγιστεί

8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός
είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου
δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την Αρχή.

9. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο , δηλαδή
από εκατό ογδόντα (180) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

10. Η Τιμή που θα δίνεται για κάθε προμηθευόμενο είδος θα είναι σε όλη την ποσότητα κάθε είδους και όχι σε
μέρους αυτού και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε είδους

11. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει  να  περιλαμβάνει  το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και
δαπανών του Αναδόχου για την  πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία
αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  I  -ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

To Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του,  ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν
λόγω οικονομικός φορέας  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομο-
κρατικές  δραστηριότητες,  νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος,  που  εκδίδεται  από  το  οικείο
Πρωτοδικείο αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε.,

Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.      

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται  ότι  δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό
συμβιβασμό και δεν έχει υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση,  εκδίδεται από το
οικείο   Πρωτοδικείο.     

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,
εκδίδεται από το οικείο   Πρωτοδικείο.    Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.  Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση

Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ολα τα παραπάνω εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους, 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 
και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή της ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, εφόσον 
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
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Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου
ως  ακολούθως:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Ανακοίνωση  καταχώρησης  του  ισχύοντος  διοικητικού  συμβουλίου  και  της  εκπροσώπησης  της
εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

    Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

    Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες
Εταιρίες (Ε.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     εκτύπωση
από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η  νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση ή κοινοπραξία.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της σε αρμόδια αρχή  (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του .

 Στις  λοιπές  περιπτώσεις τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του  ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση   του  νόμιμου
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εκπροσώπου,  από  την οποία  αποδεικνύονται  τα ανωτέρω ως  προς  τη  νόμιμη σύσταση,  μεταβολές  και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών

 Πιστοποιητικό από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών
Σχέσεων,  που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη
Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού, ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ) δύο (2) πράξεις  επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.Η υπεύθυνη δήλωση, εφόσον έχει συνταχθεί
μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών.
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

α)οι  οργανισμοί  κοινωνικής  ασφάλισης  (στην  περίπτωση  που  ο  προσωρινός  ανάδοχος  έχει  την
εγκατάστασή  του  στη  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στους  οποίους
οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

β)ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

γ)εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, ότι
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν θεσπισθεί  με  το δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

δ)ότι  δεν  έχουν  συνάψει  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού.

ε)ότι  δεν βρίσκονται  σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

στ)ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή του
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας  σύναψης σύμβασης,  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου
νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
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ζ)ότι  δεν  έχουν  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

η)ότι  δεν έχουν κριθεί  ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων
επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου.

θ)ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

ι)ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 
ακεραιότητά τους.

Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο Ασφαλιστικό
Φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους
είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,  που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο εκδίδεται 
από το οικείο Επιμελητήριο, γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Σχέδιο Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

                                                     

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

«Προμήθεια για τις ανάγκες του ελαιοκομικού μητρώου ενός DRONE, ενός ειδικού Η/Υ και ενός

SCANNER/PLOTER Α0» 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ...................................................... ημέρα ..............., στα γραφεία  του
Τμήματος  Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  της  Π.Κ.Μ.,  26ης Οκτωβρίου  64,  οι  κάτωθι
υπογράφοντες:

  
Α.  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,"Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης" που εδρεύει επί της οδού
26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται
νόμιμα από την κ. Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και

Β. ………………..,  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρίας  ………………………….  με  Α.Φ.Μ.:
………………………..,  Δ.Ο.Υ…………………………..,  Ταχ.Δ/νση……………………………………………………………και  στην
προκειμένη περίπτωση ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου

λαμβάνοντας υπόψη: 

α.  Την αριθμ…………./….-…..-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:……………………..)
περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου
παροχής  υπηρεσιών  του  έργου: «Προμήθεια  και  εγκατάσταση  20  συστημάτων  αυτόματης
θερμομέτρησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  προϋπολογισμού      74.400,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (60.000,00€ άνευ ΦΠΑ)

β.Την αριθμ.424544(9373)/2-9-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 3014),  (ΑΔΑ: 6ΒΝΞ7ΛΛ-ΔΩΚ,
ΑΔΑΜ: 20REQ007249377), η  οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού  της  Π.Κ.Μ.  με  α/α  2918,  συνολικού  ποσού  74.400,00€-ΚΑΕ  02.21.00.721.5152.α.01-Κάθε
είδους δαπάνες- πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ)-002458-1, που  βαρύνει τον προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020. 

γ. Την αριθμ. Πρωτ. διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας του έργου :«
Προμήθεια για τις ανάγκες του ελαιοκομικού μητρώου ενός DRONE, ενός ειδικού Η/Υ και ενός
SCANNER/PLOTER Α0» (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

δ. Την αριθμ....../.....-.....-..........  (ΑΔΑ: ................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης
1ου σταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού.

ε.  Την  αριθμ.  ......../......-......-........... (ΑΔΑ:.................)  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  περι
ανάδειξης ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού 
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στ. Την με αρ. πρωτ. …………………… υποβληθείσα από την «Ανάδοχο» εταιρεία προσφορά, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης, 

ζ)  Την  αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί
μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης
υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”  ,  στους
Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους  Προϊσταμένους  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ  3475/Β΄/16-9-2019) και  την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.2482/3-9-2019  Απόφαση
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  ορισμού  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης
στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 708/Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019)

 συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα

                                                                             ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικά περιγράφεται στην αριθμ.    /….-….-2020 προκήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας σύμβασης και στην προσφορά του αναδόχου.

 

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.  Στη  συσκευασία  του  προϊόντος  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  η  ημερομηνία  λήξης  εφόσον  τούτο
προβλέπεται. 

2. Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της  οικείας διακήρυξης. 

3.Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής ή και κατά τη διάρκεια χρήσης τους
ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει σε
εύλογο χρονικό διάστημα και όχι παραπάνω από 10 εργάσιμες ημέρες.

O ανάδοχος καλύπτει πλήρως τις «Απαιτήσεις  - Τεχνικές Προδιαγραφές»  της Διακήρυξης όπως αυτές
περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι της οικείας διακήρυξης  του έργου:  «Προμήθεια  για τις
ανάγκες του ελαιοκομικού μητρώου ενός DRONE, ενός ειδικού Η/Υ και ενός SCANNER/PLOTER
Α0»  και δεσμέυεται ότι συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους όρους

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

  Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να συνεργάζεται με τον Ανάδοχο και να του παρέχει οποιαδήποτε
πληροφορία διαθέτει και θεωρεί χρήσιμη για την εκτέλεση του Έργου.
      Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου,
που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να εκπονήσει το έργο.

ΑΡΘΡΟ 4
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα  παραδοτέα  θα  πρέπει  ανταποκρίνονται  στις  τεχνικές  απαιτήσεις  που  προβλέπονται  στην
προσφορά  του  αναδόχου,  καθώς  και  στις  τεχνικές  προδιαγραφές-ειδική  συγγραφή  υποχρεώσεων  της
προκήρυξης, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις
της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Επιτροπής.

 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη και στην
προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι της παρούσας σύμβασης και των
τεχνικών  προδιαγραφών  της  Προκήρυξης  θεωρούνται  ισχυρότεροι  των  όρων  της  προσφοράς  του
αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

  Η   συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται   εντός  ενός   (1)  μήνα  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης.   

 
 

Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του  αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται  από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται  χωρίς  να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

  Η  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που  συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
208 του ως άνω νόμου. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
      Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το

επιθυμεί  μπορεί  να  παραστεί  και  ο  ανάδοχος.  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  των  υλικών  γίνεται με  πρακτική

δοκιμασία και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη (καθορισμένη από την προσφορά του

υποψηφίου  μάρκα  προϊόντος,  συμφωνία  με  τις  δηλωθείσες  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  τεχνικές

προδιαγραφές, συμφωνία με τις περιγραφόμενες συσκευασίες).

  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται με

τον  έλεγχο  και  την  διασταύρωση  των  δελτίων  αποστολής  (ή  άλλων  παραστατικών,  αποδεικτικών

εγγράφων) και/ή τον επιτόπιο έλεγχο κατά την παράδοση.

       Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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    Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,  μπορούν να παραπέμπονται  για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ.  5  του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε  περίπτωση τον
ανάδοχο. 

Αν η  παραλαβή  των υλικών και  η  σύνταξη  του σχετικού πρωτοκόλλου δεν  πραγματοποιηθεί  από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει  τα  υλικά αποδεικτικό προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.

Υλικά τα οποία κρίνονται  μη κατάλληλα σε σχέση με τις συμβατικές προδιαγραφές, ή δεν λειτουργούν, ή είναι

ελλιπή / ελαττωματικά δεν παραλαμβάνονται , επιστρέφονται και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει

σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι παραπάνω από 10 εργάσιμες ημέρες.

 Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως

άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

  
                                                                                   ΑΡΘΡΟ 6

                                             ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ                                          

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που πορρέει
από αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση του  αρμόδιου  οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α)  το  υλικό  δεν  φορτωθεί  ή  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  με  ευθύνη  του  φορέα  που  εκτελεί  τη
σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης

 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης  που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,  επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-
τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το  συνολικό  συμβατικό  τίμημα  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ...............€   μη  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., ................... και σε ποσό…………………….€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ:  ...............€  άνευ Φ.Π.Α., ................ και …………….€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η  Π.Κ.Μ. θα πληρώνει την αξία των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή ειδών σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ,
σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. 

Oι  τιμές  που  αναφέρονται  στο  πίνακα  ισχύουν  καθ΄  όλη  την  διάρκεια  της  σύμβασης  και  τυχόν
παράτασης αυτής. 

Στις  τιμές  συμπεριλαμβάνονται:   τα  έξοδα  μεταφοράς  και  παράδοσης  των  ειδών  και  οι  νόμιμες
κρατήσεις.  Όλα  τα  έξοδα,  όπως  μελέτης  εφαρμογής,  εγκατάστασης,  επίδειξης,  δοκιμαστικής
λειτουργίας και υποστήριξης λειτουργίας συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τιμολογεί τα προϊόντα αναγράφοντας στο τιμολόγιο και τη μάρκα του
συμβατικού είδους

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών, από το
Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα δικαιο-
λογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του
έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου μαζί με την
έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προ-
μηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 350 παρ. 3
του ν. 4412/2016). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του
οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδή-
ματος αξίας  4% επί του καθαρής συμβατικής αξίας της προμήθειας, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013)

 

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  κατέθεσε  την  υπ’
αρ........................ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., αξίας ...................,που
αντιπροσωπεύει το 5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της
παρούσας  σύμβασης  και  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  η
παρούσα και η σχετική διακήρυξη ειδικότερα ορίζουν.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016,  σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της
περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΥΘΥΝΗ

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  ευθύνεται  έναντι  τρίτων  (προσωπικού,  εξωτερικών  συνεργατών,
υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,  να αναφέρει εγγράφως αυτά και   να

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 204 του ν.4412/2016.

    ΑΡΘΡΟ 12
ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της ή
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 Οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-08-2016)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας,

 Η αριθμ.1081/8-9-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης του τεύχους
δημοπράτησης,

 Η αριθμ.488042(10554)/10-9-2020 Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
 Η υπ. αριθμ……. Απόφαση κατακύρωσης,
 Η  τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα

προαναφερόμενα έγγραφα.
ΑΡΘΡΟ 14

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε  διαφορά  μεταξύ  των  μερών  σχετικά  με  την  ερμηνεία  και  εκτέλεση  της  παρούσας
Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η  σύμβαση  αυτή  συντάχθηκε  σε  πέντε  (5)  όμοια  αντίτυπα  και  υπογράφτηκε  νόμιμα  από  τους
συμβαλλόμενους.

Από τα πέντε  (5) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής το ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας                                                    Ο νόμιμος εκπρόσωπος
                                                                                                                        της Αναδόχου εταιρίας
  

……………………………………………….
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