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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καρπενήσι, 25/05/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Διακήρυξη: 1/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 106954/1954

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης:
«Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η
δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη
Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των 73.377,00€ ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.175,00€, ΦΠΑ: 14.202,00€)

Κρίτηριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης

(CPV): 63726400-8: Υπηρεσίες ναύλωσης σκαφών)
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της
σύμβασης. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές
για ένα τμήμα μόνο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία : 04 Ιουνίου 2021
Ημέρα : Παρασκευή
Ώρα :

14.00 το μεσημέρι

Ημερομηνία : 04 Ιουνίου 2021
Ημέρα : Παρασκευή
Ώρα :

14.00 το μεσημέρ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ.Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι,36100

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την
επομένη

της

ημερομηνίας

διενέργειας

του

διαγωνισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(CPV): 63726400-8: Υπηρεσίες ναύλωσης
σκαφών)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

έως του ποσού των 73.377,00€ ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός

χωρίς

ΦΠΑ:

59.175,00€, ΦΠΑ: 14.202,00€)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκάφος 1:
μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: ογδόντα επτά (87)
ημέρες (ενδεικτική περίοδος: καθημερινά από 11 Ιουνίου
2021 έως 5 Σεπτεμβρίου 2021).
Σκάφος 2:
μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: τριάντα μία (31)
ημέρες

(ενδεικτική

περίοδος:καθημερινά

Αυγούστου 2021 έως 31 Αυγούστου 2021).

από

01
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.1 Γενικά στοιχεία
Επωνυμία

Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Γ.Καραισκάκη 1

Πόλη

Καρπενήσι

Ταχυδρομικός Κωδικός

36100

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR243 EVRYTANIA

Τηλέφωνο

22373-50713

Φαξ

22373-50726

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

o.giannioti@evr.pste.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ουρανία Γιαννιώτη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.pste.gov.gr

1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι

η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα

Ευρυτανίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας Ο.Τ.Α

1.3 Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες ΥπηρεσίεςΤοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄Βαθμού.
1.4 Τρόπος Λήψης Εγγράφων- Διευκρινήσεις
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.pste.gov.gr («Θέλω να δω
προκηρύξεις») ή στην ιστοσελίδα: http://www.diafaniasterea.gr.
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα ηλεκτρονική
διεύθυνση www.pste.gov.gr.
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ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι:
“ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη
τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 του Ν.4412/2016)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έως του ποσού
των 73.377,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24%, (προϋπολογισμός χωρίς

ΦΠΑ: 59.175,00€, ΦΠΑ: 14.202,00€).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει
την με Κ.Α. : 9899 «Λοιπές δαπάνες (Ε.Φ. 071, Κ.Α.: 9899 /Τεχνικό πρόγραμμα/ ΚΑΠ
2021)
2.3 Τόπος παραλαβής των ειδών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 περ. ια του
Ν.4412/2016 )
Ο τόπος παροχής υπηρεσίας Λίμνη Κρεμαστών Ευρυτανίας.
2.4 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 περ. ε
του Ν.4412/2016)
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι “η ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η
δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού
Ευρυτανίας” όπου λεπτομερής αναφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται στο
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ », το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας
διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31/11/2021. Αναλυτικά για
Σκάφος 1:
μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: ογδόντα επτά (87) ημέρες (ενδεικτική περίοδος:
καθημερινά από 11 Ιουνίου 2021 έως 5 Σεπτεμβρίου 2021).
Σκάφος 2:
μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: τριάντα μία (31) ημέρες (ενδεικτική
περίοδος:καθημερινά από 01 Αυγούστου 2021 έως 31 Αυγούστου 2021).
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να παραταθεί.
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ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται :
Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από:
1. Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 8β του ν.3190/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 ‘’Υπαίθριο
Εμπόριο και άλλες διατάξεις’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (249 Α'),
2) του άρθρου 186 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (87 Α'),
3) του ν. 3861/2010

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”(112 Α’),
4) του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» ( 52
Α’),
5) του ν.4155/2013

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και

άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (120 Α΄ ).
6) του ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (92 Α’),
7) του άρθρου 64 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (143 A΄),
8) του ν. 4314/2014

«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013» (265Α'),
9) του ν.4250/2014

«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
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (74 Α'),
10)του άρθρου 37 του ν. 4257/2014 , σύμφωνα με το οποίο οι πολυετείς δεσμεύσεις
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των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού εγκρίνονται με απόφαση από το αρμόδιο από τον Νόμο
οριζόμενο όργανο με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους
( 93 Α).
11)του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (147 Α’),
12)του ν.4555/2018

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση
της

οικονομικής

και

αναπτυξιακής

λειτουργίας

των

Ο.Τ.Α.

[Πρόγραμμα

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση

των

αρμοδιοτήτων

σχετικά

με

την

απονομή

ιθαγένειας

και

την

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις », όπως ισχύει (133 Α΄),
13)των άρθρων 3 & 5 του ν.4623/2019 ‘’Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα (134 Α’),
14)του Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (241 Α΄),
15)του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (145 Α’),
2. την αριθμ. πρωτ. 2122/01/2000 Υ.Α. του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με
την “Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 "Μικρά σκάφη Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών" (231 Β΄).
3. την αριθμ. πρωτ. 2122/10/2004 Υ.Α. του Υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την
“Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ.38 «Εκμίσθωση μηχανοκίνητων
λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών / Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 23 Γενικού
Κανονισμού Λιμένα» (748 Β’).
4. την αριθμ. πρωτ. 129264/2007 Κ.Υ.Α σχετικά με την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
για τη λειτουργία των «Υφιστάμενων Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ):Κρεμαστών,
Καστρακίου και Στράτου Ι και ΙΙ στον ποταμό Αχελώο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και
Ευρυτανίας της ΔΕΗ Α.Ε.»
5. την αριθμ. πρωτ. 3342.2.1 /01/ 2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
(ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΟΠ-ΦΧΓ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ) σχετικά τον ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες
διατάξεις»(Α' 92).
6. την αριθμ. πρωτ. 908/2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με την
“Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας”(2562 Β’).
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7. την από 2014 εγκεκριμένη και αναθεωρημένη Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου
Διαχείρισης & Ανάδειξης περιοχής Λιμνών και Τεχνητών Φραγμάτων Ανάντη
Φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου.
8. την αριθμ. πρωτ.47242/741/2015

οριστική παραλαβή της μελέτης σχετικά με την

«Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης & Ανάδειξης Περιοχής Λιμνών και
Τεχνητών Φραγμάτων (Ανάντη Φράγματος Κρεμαστών έως Εκβολές Αχελώου)» της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
9. την αριθμ. πρωτ. 901/2017 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με την
“Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων” (4681 Β’).
10. την αριθμ. πρωτ. 2133.1/43348/2019 Υ.Α. του Υπουργείου Ναυτιλίας και νησιωτικής
πολτικής σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του γενικού Κανονισμού Λιμένων με
αριθμ.38 “Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών/
Αντικατάσταση διάταξης του αριθμ.23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 2390 Β’).
11. το υπ΄ αριθμ. 3405/1-7-2020 έγγραφο της ΔΕΗ (Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΥΠ)
σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από τη ΔΕΗ Α.Ε για την κυκλοφορία
οικοτουριστικών σκαφών στην Λίμνη Κρεμαστών.
12. την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την
περιφερειακή περίοδο 2019-2023.
13. τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας
του Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.
14. την αριθμ. πρωτ. 204072/3050/12-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας σχετικά με την «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει (3538 Β').
15. την υπ’ αριθ. 230/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2021».
16. την υπ’ αριθ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας

με

θέμα

προϋπολογισμού

«

Έγκριση

εσόδων/εξόδων

Προϋπολογισμού
2021

και

έτους

συνοπτικού

2021,

συνοπτικού

πίνακα

τριετούς

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
17. την αριθμ. 249732/29-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης Προϋπολογισμού 2021 (ΑΔΑ:6ΨΣΒΟΡ10ΞΨΤ).
18. το υπ΄αριθμ. 462/30-03-2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για την ανάθεση υπηρεσίας περιήγησης για
τουριστικά σκάφη στη Λίμνη Κρεμαστών " (ΑΔΑΜ:21REQ008354126) και της συνημ-

21PROC008654134 2021-05-25
μένης μελέτης τεχνικών προδιαγραφών, του έργου «Δρομολόγηση περιήγησης για τουριστικά σκάφη στη Λίμνη Κρεμαστών 2021».
19. το υπ΄αριθμ. 465/30-03-2021 τεμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη “’Περί της αναγκαιότητας πληρωμής δαπάνης για τη ναύλωση δυο τουριστικών σκαφών και τη δρομολόγηση
της πλοήγησης αυτών στη Λίμνη Κρεμαστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις" .
20. την αριθμ. 16-516/20-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας περί εξειδίκευση της πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων της
ΣΑΕΠ566 και του Τεχνικού Προγράμματος, από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Φορέας 071) οικονομικού έτους 2021.
21. την αριθ. πρωτ. 84239/1601/23-04-2021 απόφασης έγκρισης της δαπάνης (ανάληψη)
πίστωσης συνολικού ύψους εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά Euro
(73.377,00 €) για πληρωμή δαπάνης για τη ναύλωση δυο τουριστικών σκαφών και τη
δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη Λίμνη Κρεμαστών, σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της συνημμένης μελέτης τεχνικών προδιαγραφών, του έργου
«Δρομολόγηση περιήγησης για τουριστικά σκάφη στη Λίμνη Κρεμαστών 2021», τεχνικό πρόγραμμα (ΚΑΠ 2021), (ΑΔΑ: 6ΚΒΑ7ΛΗ-ΞΘ3, ΑΔΑΜ:21REQ008548506).
22. Της υπ΄αριθμ. 1834-49/28-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕ Ευρυτανίας και τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το έτος 2021.
23. Την ανάγκη διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.
24. Την αριθμ.665-19/18-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:
«Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη
τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”, προϋπολογισμού # 73.377,00 € #
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
25. Η δαπάνη καθίσταται αναγκαία διότι δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού και αναψυχής ήπιας μορφής, αξιοποιώντας και προβάλλοντας τους περιβαλλοντικούς πόρους της λίμνης και των ευρύτερων παραλίμνιων περιοχών και σε κάθε περίπτωση αποτελεί δράση προβολής και υποκίνησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας η
οποία απαιτείται για την γενικότερη αξιοποίηση της Λίμνης .

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
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συμβατικά τεύχη της παρούσας,

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού δικαίου που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, στην διεύθυνση: Γ.
Καραΐσκάκη 1, Καρπενήσι, (Τμήμα Προμηθειών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις Ημερομηνία : 04 Ιουνίου 2021, Ημέρα : Παρασκευή, Ώρα : 14.00
το μεσημέρι. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι και η
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η προθεσμία παραλαβής προσφορών

ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ Ν. 4412/2016.
5.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στα γραφεία της

Δ/νση Διοικητικού-

Οικονομικού (Γ. Καραΐσκάκη 1, Καρπενήσι, (Τμήμα Προμηθειών).
Οι προσφορές υποβάλλονται :
(α) με κατάθεσή τους στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού (Γ.
Καραΐσκάκη 1, Καρπενήσι, είτε,
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας/ Δ.νση ΔιοικητικούΟικονομικού/Τμήμα Προμηθειών/ Γ. Καραΐσκάκη 1, Καρπενήσι,.
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο,
περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή και έχουν πρωτοκολληθεί, το αργότερο μέχρι
Ημερομηνία : 04 Ιουνίου 2021, Ημέρα : Παρασκευή, Ώρα : 14.00 το μεσημέρι.
(καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. Η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
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Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν
από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και
φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα
απευθύνεται στην παραπάνω διεύθυνση, και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις
και με την επιπλέον ένδειξη «να πρωτοκολληθεί». Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι,
θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού. Δεν θα ληφθούν
υπόψη προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και
ώρα, είτε αποστάλθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Υπηρεσία έγκαιρα.
Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών ορίων,
θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορά ή
τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται
υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
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.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
Σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους

διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι από την επομένη της ημερομηνίας
αποσφράγισης των προσφορών).


Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία

πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω
οριζόμενο χρονικό διάστημα.


Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν
η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.


Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.


Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά

την κατάθεση της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος
της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους (όπως ορίζονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16):
1. Όταν υπάρχει σε 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 Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
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 απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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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 απόφασηςπλαίσιο 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 προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:



Στις

περιπτώσεις

εταιρειών

περιορισμένης

ευθύνης

(Ε.Π.Ε.),Ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),τους
διαχειριστές.



Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

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. Όταν η αναθέτουσα αρχή :
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
γ) 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 προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα)
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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.
Αν ο οικονομικός φορέας 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. Η παρούσα παράγραφος
παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 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.
3. 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
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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) εάν 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 23 της παρούσας,
(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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
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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.
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.
4. 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.
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 - 3 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.
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.
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Η καταλληλότητα για την άσκηση της 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 σύμβασης. 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. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
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εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε
τρίτες χώρες που 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. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
βλ. παράρτημα 1, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας.

4. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως
της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν
ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (Λόγοι Αποκλεισμού) της παρούσας και ότι πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης (χαμηλότερη τιμή).
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
( Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχρυδρομική Δ/νση, Αριθμός Τηλεφώνου, FAX, email)
2. Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1- 1ος ΟΡΟΦΟΣ
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
(Για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών της Π.Ε. Ευρυτανίας)
3.Την ένδειξη:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ««ναύλωσης δύο
τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη
Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας» (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………… …….ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ).
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:Ημερομηνία : 04 Ιουνίου

2021, Ημέρα : Παρασκευή, Ώρα : 14.00 το μεσημέρι.

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει δύο επιμέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
Α) Φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» σφραγισμένο, στον
οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 12.2 της παρούσας
διακήρυξης.
Στον φάκελο θα υπάρχει η ένδειξη "Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά" στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
( Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχρυδρομική Δ/νση, Αριθμός Τηλεφώνου, FAX, email)
2. Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1- 1ος ΟΡΟΦΟΣ
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
(Για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών της Π.Ε. Ευρυτανίας)
3.Την ένδειξη:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ««ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της
πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας» (ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ…………… …….ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ).
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:Ημερομηνία : 04 Ιουνίου

2021, Ημέρα : Παρασκευή, Ώρα : 14.00 το μεσημέρι.

Β) Φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς», τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του
διαγωνιζομένου, τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
( Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχρυδρομική Δ/νση, Αριθμός Τηλεφώνου, FAX, email)
2. Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1- 1ος ΟΡΟΦΟΣ
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
(Για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών της Π.Ε. Ευρυτανίας)
3.Την ένδειξη:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ««ναύλωσης δύο
τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του
νομού Ευρυτανίας» (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………… …….ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ).
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:Ημερομηνία : 04 Ιουνίου 2021,

Ημέρα : Παρασκευή, Ώρα : 14.00 το μεσημέρι.
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Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς, και οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διορθώσεις, προσθήκες.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο για
την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Εάν δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά
απορρίπτεται.
Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού θα είναι ελλιπείς, υπό
αίρεση, ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση
που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες, όπως
σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες
αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.
Σημειώνεται: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 «κατάργηση της υποχρέωσης
επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» ισχύει:
Αντί

πρωτοτύπων

ή

επικυρωμένων

αντιγράφων,

υποβάλλονται

και

γίνονται

υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', του
άρθρου 1 του Ν.4250/14 ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του Ν.4250/14.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
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12.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων ( άρθρ. 73, 75, 79, 93 του Ν.4412/16)
12.2Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
1.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4

του Ν.4412/2016 από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.
2. Την τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης.

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά για την καταλληλότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών,

(όπως ζητούνται στη ενότητα 5 και 6 του Τεύχους

Τεχνικών Προδιαγραφών).
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
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
ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού 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.
Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
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σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το Τ.Ε.Υ.Δ. περιέχει επίσης τις ως άνω
πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες
μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή
να λαμβάνει τόσο το δικό του Τ.Ε.Υ.Δ. όσο και χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. όπου παρατίθενται οι
σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων
πρέπει να δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό
Τ.Ε.Υ.Δ. στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
II έως V του Τ.Ε.Υ.Δ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε
περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο
καταστατικό), πρέπει να φέρουν ημερομηνία
ημερολογιακών

ημερών

προ

της

σύμφωνα με το

εντός των τελευταίων τριάντα (30)

καταληκτικής

ημερομηνίας

υποβολής

των

προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
Σε περίπτωση συνυποβολής, με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους,
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ'
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα», σε αντίθετη περίπτωση
θα είναι δυνατόν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
12.2.Β Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 του Ν.4412/2016)
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής στο σύνολο της σύμβασης (επισυναπτόμενο έντυπο προσφοράς).
Στην Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
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άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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 που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
αντικείμενο της σύμβασης.
Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε
περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού
προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ



Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού του ποσού των

73.377,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%


Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι

νόμιμες κρατήσεις.


Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.


Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής,
ύστερα

από

γνωμοδότηση

της

Επιτροπής

Διενέργειας/Αξιολόγησης

των

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.


Για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 88 του

Ν.4412/2016 και στις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 21 του Ν.4412/16.
2.

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, έχουν ως

εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής- τεχνική προσφορά, μονογράφονται δε από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά. Το
αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών και της
τεχνικής προσφοράς σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την
αρμόδια υπηρεσία
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονταικαι ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα
αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω
διαδικασία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
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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 ν. 4412/2016. Η
αναθέτουσα αρχή

μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα

στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του
κόστους που προτείνεται,. Η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την προσφορά, εάν
διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις
ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 (Ν.4412/ 2016).
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές (σχ. άρθρο 90 του Ν.4412/16).
3.

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται με απόφαση του

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια
αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
4.

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει

το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να
γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η
ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
την Ημερομηνία : 04 Ιουνίου 2021, Ημέρα : Παρασκευή, Ώρα : 14.00 το μεσημέρι.
στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, δημόσια, παρουσία των υποψηφίων (εφόσον το επιθυμούν) που υπέβαλαν
προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια επιτροπή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ &
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, τηρώντας
τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, η αναθέτουσα αρχή ζητά από τους
προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η
τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΤΕΥΔ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ



Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της απόφασης

προσωρινής κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α'
74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του Ν.4412/2016.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο.


Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών 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. Το παρόν
εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης
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του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.


Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία

που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή,
τότε «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του (εφόσον είχε προσκομισθεί) και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.


Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών
τότε «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του (εφόσον είχε προσκομισθεί) και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά η διαδικασία
ματαιώνεται.


Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και
77, τότε «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον είχε προσκομισθεί) και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 του
Ν.4412/2016 και το άρθρο 75 του ίδιου νόμου, η διαδικασία ματαιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.


Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και
στις διατάξεις του παρόντος.


Εφόσον τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ζητηθούν μετά τις 1/6/2021,θα

εφαρμοστούν

οι

διατάξεις

του

άρθρου103

του

ν.

4412/

2016,

όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021 (A’ 36)

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση
παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης» στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, τα ακόλουθα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής:
(1).

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας , το οποίο να είναι σε ισχύ από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για:
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 (ΕΕL 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
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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 Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
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 απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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. 15), 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 απόφασηςπλαίσιο 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 ).
(2).

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το

οποίο να είναι σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(3).

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το

οποίο να είναι σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις

21PROC008654134 2021-05-25
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
(4).

Για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

(Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ) απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς γνήσιο υπογραφής, του
οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται εάν υπάρχουν 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 ή
αίτησης συμμετοχής. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες πράξεις επιβολής προστίμου απλά να
γράφεται στην Υ.Δ. ότι δεν υπάρχουν.
Για την υποβολή της Υ.Δ. δεν 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 στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου

ή

αρμόδιου

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
(5).

Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού

μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ,του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 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 Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή
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στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού
ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
(6).

Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος Οικονομικού φορέα χωρίς γνήσιο

υπογραφής, του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται ότι δεν του έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού , σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
(7).

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
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.
(8).

Για την απόδειξη της 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 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 επαγγελματικό μητρώο. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφοροούν
στην απόδειξη του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
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επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες
διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος .
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.
Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου :
α) στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ αφορά τους διαχειριστές
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, αφορά τους νόμιμους εκπρόσωπούς
του.
δ) σε περίπτωση συνεταιρισμού αφορά τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
του Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:


α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους,


β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73

εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
περίπτωση,


γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα

αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα
πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε
περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους,
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δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν

από την υποβολή τους και


ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες
μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους
αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14.1 καθώς και στις
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται
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.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14.2 της παρούσας.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 , στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
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1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
( Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχρυδρομική Δ/νση, Αριθμός Τηλεφώνου, FAX, email)
2. Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1- 1ος ΟΡΟΦΟΣ
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
(Για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών της Π.Ε. Ευρυτανίας)
3.Την ένδειξη:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
««ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη
τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας» (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ……………
…….ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ).
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ::…………………

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 , σύμφωνα με το οποίο:


Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα

χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή
παράλειψης 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 ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση,
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, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 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. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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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.


Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων

βοηθημάτων. 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.

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά με κάθε
πρόσφορο τρόπο, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 παρ. 30-33 του Ν. 4497/2017 και το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 και ισχύει.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία ένστασης σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο.

2.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα
εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 του
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Ν.4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος
άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127
του Ν.4412/2016,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104
και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύμβαση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,
ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης της
άδειας πλεύσης του άρθρου 8β του ν.3190/2003 (Τροποποίηση του Ν.2323/1995
“Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις” και άλλες διατάξεις) όπως ισχύει στην
αρμόδια

Δ/νση

Μεταφορών

&

Επικοινωνιών

Περιφερειακής

Ενότητας

Ευρυτανίας.
Μετά την έκδοση της άδειας πλεύσης, η αναθέτουσα προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
3.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον είχε προσκομιστεί) και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη
γ) Τις προς προμήθεια υπηρεσίες και την ποσότητα
δ) Την τιμή αναλυτικά
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ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε ή η
υπηρεσία που παρασχέθηκε.
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα
από τη σύμβαση.
Όταν ο μειοδότης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο προσερχόμενος, για την υπογραφή της
σύμβασης, απαιτείται να προσκομίσει έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η
νομιμοποίησή του για την υπογραφή της σύμβασης (π.χ. αντίγραφο καταστατικού
εταιρείας, απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο).
ΑΡΘΡΟ 20: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.

Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη

του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης

όλων

των

προσφορών

ή

αιτήσεων

ή

αποκλεισμού

όλων

των

προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και
τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
Ν.4412/2016.
2.

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει

χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό
ανάθεση αντικείμενο,
γ)

αν

λόγω

σύμβασης,

ανωτέρας

βίας,

δεν

είναι

δυνατή

η

κανονική

εκτέλεση

της

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική

άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας
υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος.
3.

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της

διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 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.

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η
κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του

αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με
τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32
του Ν.4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 21: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Από

την

έγγραφη

ανακοίνωση

της

κατακύρωσης

των

αποτελεσμάτων

του

διαγωνισμού, στον τελικό μειοδότη αυτός υποχρεούται, σε διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες:
α) Να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και β) Να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση.
Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει να υπογράψει την
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σύμβαση ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη της
επιτροπής διαγωνισμού, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Στον μειοδότη, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση μερική ή ολική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση
β) Ανάθεση στους επόμενους οικονομικούς φορείς, που είχαν λάβει μέρος στο
διαγωνισμό είτε με απευθείας αγορά, είτε με διενέργεια διαγωνισμού.
γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημιάς του Δημοσίου ή του
διαφέροντος που θα προκύψει.
δ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του μειοδότη από αντίστοιχους διαγωνισμούς
του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 74 του Ν.4412/2016)
Οι παραπάνω κυρώσεις κατά του μειοδότη είναι άσχετες με την κατ' αυτού ποινική
δίωξη εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε
άλλη αξίωση της υπηρεσίας, που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν
θα επιβληθούν για κάθε ζημιά της υπηρεσίας από τον μειοδότη, η κάθε αξίωσή της
κατά αυτού θα κρατείται απ' ότι έχει να λαμβάνει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης
και θα βεβαιώνεται σαν έσοδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις
διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το δικαίωμα της επιλογής έχει το αρμόδιο
από το νόμο όργανο, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της επιτροπής διαγωνισμού.
Γενικά σε κάθε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής
εφαρμόζονται οι σχετικές περί υπηρεσιών διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Α) Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται (παρ.1α, άρθρο 72, του
Ν. 4412/2016 )
Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
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ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
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,
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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ( Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.)
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.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα έγγραφα
των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσιμη
μετάφραση.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IV της παρούσας διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 24: ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή της δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνεται ανά μήνα με την προσκόμιση των
νομίμων δικαιολογητικών και του σχετικού τιμολογίου συνοδευόμενη υποχρεωτικά με
τα παραστατικά της αγοράς καυσίμου (με θεώρηση για την μέση τιμή από την αρμόδια
υπηρεσία), ώστε να υπάρχει ο σχετικός υπολογισμός επί της δοθείσας έκπτωσης.
Στο παραστατικό θα περιγράφονται υποχρεωτικά αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες
και η τιμολόγηση της κάθε χρέωσης, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση.
τιμολόγηση του κόστους πλεύσης
α) σχετικά με την τιμή καυσίμου
Η τιμολόγηση του κόστους πλεύσης θα γίνεται σε σχέση με την μέση τιμή καυσίμου του
νομού από όπου γίνεται η γέμιση. Εάν η τιμή του πρατηρίου είναι χαμηλότερη από
αυτή της μέσης τιμής του νομού από όπου γίνεται η γέμιση, τότε ο ανάδοχος θα
χρεώσει στο τιμολόγιο του το κόστος πλεύσης στη χαμηλότερη τιμή. Εάν η τιμή του
πρατηρίου είναι μεγαλύτερη από την μέση τιμή του νομού από όπου γίνεται η γέμιση,
τότε ο ανάδοχος θα χρεώσει στο τιμολόγιο του το κόστος πλεύσης με την μέση τιμή. Σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπολογίζεται επιπλέον και το ποσοστό έκπτωσης που
έχει δώσει ο ανάδοχος.
β)σχετικά με τα διανυθέντα μίλια
Οι διαδρομές όπως εκτελούνται και τα μίλια που έχουν διανυθεί θα αποδεικνύονται από
τον ανάδοχο με την χρήση GPS και θα κατατίθεται μαζί με το τιμολόγιο ως αποδεικτικό
πληρωμής των διανυθέντων διαδρομών για το κάθε σκάφος.
Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν
τον ανάδοχο
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (σχετ. άρθρο 200 του 4412/2016).
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:


Παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις



Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής

σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4605/2019,
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της
παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
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παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.


Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής

σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
350 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί
της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό
αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις
κείμενες διατάξεις.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ.
216 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 221 παρ. 11β του ιδίου Νόμου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι-Τεχνικές Προδιαγραφές,
καθώς και όσα προβλέπονται στον ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 27: 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.
Για την συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο μετά από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 28: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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.
ΑΡΘΡΟ 29 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία
θα αφορά εκτέλεση, εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα
λυθεί από τα εδρεύοντα στο Καρπενήσι δικαστήρια.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 30 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της
σύμβασης για την υλοποίησή του σε τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, χωρίς την έγκριση
του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η έγκριση υπεργολαβίας παρέχεται εφόσον ο τρίτος
στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή εκτέλεση της
σύμβασης.
Έναντι της περιφέρειας ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρον» υπεύθυνος
μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από
αίτησή του, για σοβαρούς λόγους όπως π.χ. εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία
τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του
τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.
Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στον νέο ανάδοχο, ο οποίος
αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 31: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ


Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ιστοσελίδα
http://et.diavgeia.gov.gr)


Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της σε μορφή pdf, το ΤΕΥΔ

και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε μορφή doc, καθώς και τυχόν
συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, θα αναρτηθούν και στον δικτυακό τόπο της
αναθέτουσας : www.pste.gov.gr.
Κοινοποίηση:
-Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης
(Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Σ.Ε.)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Η συντάξασα

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

Ουρανία Γιαννιώτη
Ουρανία Γιαννιώτη

21PROC008654134 2021-05-25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗ
ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ 2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.377,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2021 (ειδικός φορέας 071ΚΑΕ 9899)
CPV: 63726400-8 «Υπηρεσίες
ναύλωσης σκαφών»

Τεύχος Μελέτης - Τεχνικές Προδιαγραφές
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1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι “η ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η
δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”. Η
συγκεκριμένη δράση που απορρέει από τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας σύμφωνα με το
άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/2010) περί περιφερειακού και αναπτυξιακού
σχεδιασμού, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου δράσεων ανάδειξης,
διαχείρισης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης των Κρεμαστών που εκτελείται
από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας .
Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας στηριζόμενη στη μελέτη για την Λίμνη Κρεμαστών
(η οποία εκπονήθηκε κατόπιν επιταγής του άρθρου 27 της ΚΥΑ 12129264/23.05.2007 που
αφορά στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Υ.Η.Σ) και τις τεχνητές λίμνες (Τ.Λ.) του Αχελώου)
θέτει ως στρατηγικό στόχο την τουριστική και αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μέσα από ήπιες
και φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις. Παράλληλα επιδιώκει την προώθηση των
εναλλακτικών μορφών τουρισμού με την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
Η συγκεκριμένη δράση δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού και
αναψυχής ήπιας μορφής, αξιοποιώντας και προβάλλοντας τους περιβαλλοντικούς πόρους της
λίμνης και των ευρύτερων παραλίμνιων περιοχών και σε κάθε περίπτωση αποτελεί δράση
προβολής και υποκίνησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας η οποία απαιτείται για την γενικότερη
αξιοποίηση της Λίμνης.
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2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8β του ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 ‘’Υπαίθριο Εμπόριο
και άλλες διατάξεις’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (249 Α'),
β) του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(87 Α'),
γ) του ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(92 Α’),
δ) του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (147 Α’),
ε) του Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (241 Α΄),
στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (145 Α’),
2. την αριθμ. πρωτ. 2122/01/2000 απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά
με την “Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 "Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις
μικρών σκαφών" (231 Β΄).
3. την αριθμ. πρωτ. 2122/10/2004 απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την
“Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ.38 «Εκμίσθωση μηχανοκίνητων
λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών / Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 23 Γενικού
Κανονισμού Λιμένα» (748 Β’).
4. την αριθμ. πρωτ. 129264/2007 Κ.Υ.Α σχετικά με την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για
τη λειτουργία των «Υφιστάμενων Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ):Κρεμαστών,
Καστρακίου και Στράτου Ι και ΙΙ στον ποταμό Αχελώο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και
Ευρυτανίας της ΔΕΗ Α.Ε.»
5. την αριθμ. πρωτ. 3342.2.1 /01/ 2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
(ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΟΠ-ΦΧΓ) σχετικά τον ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»(Α'
92).
6.

την αριθμ. πρωτ. 908/2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με την
“Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας”(2562 Β’).

7.

την από 2014 εγκεκριμένη και αναθεωρημένη Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου
Διαχείρισης & Ανάδειξης περιοχής Λιμνών και Τεχνητών Φραγμάτων Ανάντη Φράγματος
Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου.
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8.

την αριθμ. πρωτ.47242/741/2015

οριστική παραλαβή της μελέτης σχετικά με την

«Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης & Ανάδειξης Περιοχής Λιμνών και
Τεχνητών Φραγμάτων (Ανάντη Φράγματος Κρεμαστών έως Εκβολές Αχελώου)» της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
9.

την αριθμ. πρωτ. 901/2017 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με την
“Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων” (4681 Β’).

10. την αριθμ. πρωτ. 2133.1/43348/2019 απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και νησιωτικής
πολιτικής σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του γενικού Κανονισμού Λιμένων με
αριθμ.38

“Εκμίσθωση

μηχανοκίνητων

λέμβων

και

ταχύπλοων

μικρών

σκαφών/

Αντικατάσταση διάταξης του αριθμ.23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 2390 Β’).
11. το υπ΄ αριθμ. 3405/1-7-2020 έγγραφο της ΔΕΗ (Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΥΠ)
σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από τη ΔΕΗ Α.Ε για την κυκλοφορία
οικοτουριστικών σκαφών στην Λίμνη Κρεμαστών.
12. την υπ’ αριθ. 230/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2021».
13. την αριθμ. πρωτ. 204072/3050/12-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
σχετικά με την «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς
Αντιπεριφερειάρχες», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει (3538 Β').

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να προχωρήσει στη ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και τη
δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη Λίμνη Κρεμαστών σύμφωνα με τις παρακάτω
απαιτήσεις.

3.1 Διάρκεια μίσθωσης σκαφών
Σκάφος 1:
μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: ογδόντα επτά (87) ημέρες (ενδεικτική περίοδος:
καθημερινά από 11 Ιουνίου 2021 έως 5 Σεπτεμβρίου 2021).
Σκάφος 2:
μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: τριάντα μία (31) ημέρες (ενδεικτική περίοδος:καθημερινά
από 01 Αυγούστου 2021 έως 31 Αυγούστου 2021).

3.2 Δρομολόγια και ώρες πλεύσης
Τα σκάφη θα περιηγούνται στη Λίμνη Κρεμαστών καθημερινά, από 10:00π.μ. έως 18:00μ.μ.,
εκτελώντας δύο διαδρομές από δύο φορές/ημέρα η καθεμία / με επιστροφή (τέσσερα συνολικά
δρομολόγια)
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Οι διαδρομές που θα πραγματοποιούνται είναι:
Α) Διαδρομή:
Γέφυρα Τατάρνας (αφετηρία) – Σιβίστα - Γέφυρα Τέμπλας - Γέφυρα Τατάρνας (τερματισμός)
(οι επιβάτες επιβιβάζονται στην αφετηρία και αποβιβάζονται στον τερματισμό)
Β) Διαδρομή:
Γέφυρα Τατάρνας (αφετηρία) - Γεφύρι Μανώλη - Άγιος Γεώργιος (γέφυρα Επισκοπής) Γέφυρα Τατάρνας (τερματισμός).
(οι επιβάτες επιβιβάζονται στην αφετηρία και αποβιβάζονται στον τερματισμό)

3.3 Προδιαγραφές σκαφών
Τα σκάφη θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.αριθμ.
πρωτ. 2133.1/43348/2019 απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής
σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ.38
“Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών/ Αντικατάσταση διάταξης
(ΦΕΚ 2390 Β’).
Τα σκάφη θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:
Σκάφος 1:
α) να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 7 καθήμενων ατόμων
β) να έχει μήκος τουλάχιστον 5,45 μέτρα
γ) να έχει μηχανή ιπποδύναμης τουλάχιστον 100ΗΡ και βοηθητική μηχανή τουλάχιστον
4ΗΡ
Σκάφος 2:
α) να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 10 καθήμενων ατόμων
β) να έχει μήκος τουλάχιστον 6,50 μέτρα
γ) να έχει μηχανή ιπποδύναμης τουλάχιστον 150ΗΡ και βοηθητική μηχανή τουλάχιστον
4ΗΡ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το έργο δύναται να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και από δύο μικρά σκάφη
κατηγορίας “Σκάφους 1” με κοστολόγηση που αντιστοιχεί στο Σκάφος 1. Ωστόσο κατ’
προτεραιότητα επιλέγεται η προσφορά που θα περιέχει την υποβολή δύο σκαφών (Σκάφους 1,
Σκάφους 2) με τις προδιαγραφές που προαναφέρονται διότι εξυπηρετεί περισσότερο τον
σκοπό της δράσης.
Τα σκάφη επίσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε Βιβλίο Εγγραφής Σκαφών
(Β.Ε.Μ.Σ.) ή νηολόγιο ή λεμβολόγιο, κατά περίπτωση, και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις. Η μέγιστη ισχύς της κύριας μηχανής να είναι εντός των ορίων που
καθορίζει ο κατασκευαστής του σκάφους. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει καλύψει με ιδιωτική
ασφάλιση για όλες τις καλύψεις που αναφέρει η νομοθεσία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε
θέση να αποδείξει ότι η κατάσταση των ανωτέρω σκαφών ανταποκρίνεται στις ενδείξεις των
πιστοποιητικών ασφαλείας, ότι ο αριθμός των επιβατών είναι ο κανονισμένος κατά θέσεις, ότι

21PROC008654134 2021-05-25
το σκάφος είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα ναυτιλιακά, σωστικά, πυροσβεστικά,
υγειονομικά, τηλεπικοινωνιακά και ασφαλείας εν γένει μέσα και ότι τηρούνται οι όροι υγιεινής
και καθαριότητας επιβατών και πληρώματος.

3.4 Οδηγοί σκαφών
Οι οδηγοί των σκαφών θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους
και να είναι ασφαλισμένοι στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Ο ανάδοχος δύναται να είναι ο
ίδιος οδηγός του σκάφους. Σε περίπτωση πρόσληψης οδηγού από τον ανάδοχο για τις
ανάγκες της παρούσας, η αμοιβή καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο.

3.5 Υπηρεσίες υποδοχής – ξενάγησης
Ο ανάδοχος πέραν του ενός οδηγού ανά σκάφος, θα πρέπει επιπλέον να παρέχει
υπηρεσίες:
 υποδοχής των επιβατών στην αποβάθρα των σκαφών, κατά τις ώρες εκτέλεσης των
δρομολογίων.
 πληροφόρησης του κοινού για τα ωράρια και τις διαδρομές των δρομολογίων, μέσω
τηλεφωνικής συσκευής που θα διαθέτει (με τηλ. επικοινωνίας που θα γνωστοποιηθεί με
την έναρξη της δράσης) και την οποία οφείλει να διατηρεί ενεργή από τις 9 το πρωί έως
9 το βράδυ για το συνολικό διάστημα εκτέλεσης της δράσης.
 κράτησης θέσεων και ανάλογης διαμόρφωσης των δρομολογίων, ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση.
 ξενάγησης και παροχής πληροφοριών στον επισκέπτη για την περιοχή και τα σημεία
ενδιαφέροντος της διαδρομής.
Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί στην υποδοχή ημερολόγιο πλεύσης στο
οποίο θα αναγράφεται:
 ο αύξων αριθμός του δρομολογίου
 η ημερομηνία και η ώρα
 η ονομασία δρομολογίου (διαδρομής)
 ο αριθμός του σκάφους
 ο αριθμός επιβατών ανά δρομολόγιο
Τα ημερολόγια πλεύσης αποτελούν αποδεικτικά πληρωμής και θα πρέπει να
τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να προσκομιστούν στην Υπηρεσία με
το πέρας αυτής.
Τέλος η Αναθέτουσα Αρχή θα προμηθεύσει τον ανάδοχο με μπλοκ εισιτηρίων με
αποκόμματα και αρίθμηση, μηδενικού κομίστρου, όπως επίσης με διαφημιστικά φυλλάδια και
πληροφοριακό υλικό τα οποία θα μπορούν να προμηθεύονται οι επισκέπτες στο χώρο της
υποδοχής στην αποβάθρα.

3.6 Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή της δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνεται ανά μήνα με την προσκόμιση των
νομίμων δικαιολογητικών και του σχετικού τιμολογίου συνοδευόμενη υποχρεωτικά με τα
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παραστατικά της αγοράς καυσίμου (με θεώρηση για την μέση τιμή από την αρμόδια
υπηρεσία), ώστε να υπάρχει ο σχετικός υπολογισμός επί της δοθείσας έκπτωσης.
Στο παραστατικό θα περιγράφονται υποχρεωτικά αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες
και η τιμολόγηση της κάθε χρέωσης, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση.
.
τιμολόγηση του κόστους πλεύσης
α) σχετικά με την τιμή καυσίμου
Η τιμολόγηση του κόστους πλεύσης θα γίνεται σε σχέση με την μέση τιμή καυσίμου του νομού
από όπου γίνεται η γέμιση. Εάν η τιμή του πρατηρίου είναι χαμηλότερη από αυτή της μέσης
τιμής του νομού από όπου γίνεται η γέμιση, τότε ο ανάδοχος θα χρεώσει στο τιμολόγιο του το
κόστος πλεύσης στη χαμηλότερη τιμή. Εάν η τιμή του πρατηρίου είναι μεγαλύτερη από την
μέση τιμή του νομού από όπου γίνεται η γέμιση, τότε ο ανάδοχος θα χρεώσει στο τιμολόγιο
του το κόστος πλεύσης με την μέση τιμή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπολογίζεται
επιπλέον και το ποσοστό έκπτωσης που έχει δώσει ο ανάδοχος.
β)σχετικά με τα διανυθέντα μίλια
Οι διαδρομές όπως εκτελούνται και τα μίλια που έχουν διανυθεί θα αποδεικνύονται από τον
ανάδοχο με την χρήση GPS και θα κατατίθεται μαζί με το τιμολόγιο ως αποδεικτικό πληρωμής
των διανυθέντων διαδρομών για το κάθε σκάφος.
Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν
τον ανάδοχο

3.7 Λοιπές Πληροφορίες
Σε περίπτωση απαγορευτικών καιρικών φαινομένων για την πλεύση των σκαφών ο
ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως ή τηλεφωνικά την Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις
που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, ο ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί
το κόστος πλεύσης. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων
δρομολογίων, από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μέσου, ο
ανάδοχος υποχρεούται να να ενημερώσει εγγράφως ή τηλεφωνικά την Υπηρεσία.

3.8. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αντικειμένου.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την
αρμόδια Επιτροπή με την σύνταξη Πρακτικού το οποίο αποτελεί παραστατικό πληρωμής και
θα επιβεβαιώνει ότι πραγματοποιήθηκαν ότι ορίζει η υπογεγραμμένη σύμβαση και επιπλέον
παραδοτέα αποτελούν:



Τα ημερήσια ημερολόγια πλεύσης
οι διαδρομές όπως εκτελούνται και τα μίλια που έχουν διανυθεί (παραγόμενο
αρχείο από χρήση GPS) καθημερινώς καθ΄όλη της διάρκεια της σύμβασης.
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(μέγιστη)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

Α ΟΜΑΔΑ: ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ξενάγηση, κρατήσεις κλπ)
1.

Κόστος Σκάφους 1

ημέρα

87

280,00

24.360,00

2.

Κόστος Σκάφους 2

ημέρα

31

330,00

10.230,00

8700

1,65

14.355,00

3100

3,30

10.230,00

Β ΟΜΑΔΑ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΥΣΗΣ
3.

Κόστος πλεύσης σκάφους 1

4.

Κόστος πλεύσης σκάφους 2

Διανυθέντα
μίλια
Διανυθέντα
μίλια

Μερικό Σύνολο

59.175,00

Φ.Π.Α. 24%

14.202,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73.377,00

Υπολογισμός κόστους πλεύσης :
διαδρομή/ημέρα: 100μίλια/ημέρα (μέγιστη)
(περιλαμβάνει τα δύο δρομολόγια που γίνονται δύο φορές το κάθε ένα την ημέρα)
Σκάφος 1: καταναλώνει 1,65 € / μίλι
Σκάφος 2: καταναλώνει 3,30 € / μίλι
*Ο υπολογισμός έχει γίνει με μέση τιμή 1,65 € / λιτ καυσίμου
τιμολόγηση του κόστους πλεύσης
α) σχετικά με την τιμή καυσίμου
Η τιμολόγηση του κόστους πλεύσης θα γίνεται σε σχέση με την μέση τιμή καυσίμου του νομού
από όπου γίνεται η γέμιση. Εάν η τιμή του πρατηρίου είναι χαμηλότερη από αυτή της μέσης
τιμής του νομού από όπου γίνεται η γέμιση, τότε ο ανάδοχος θα χρεώσει στο τιμολόγιο του το
κόστος πλεύσης στη χαμηλότερη τιμή. Εάν η τιμή του πρατηρίου είναι μεγαλύτερη από την
μέση τιμή του νομού από όπου γίνεται η γέμιση, τότε ο ανάδοχος θα χρεώσει στο τιμολόγιο
του το κόστος πλεύσης με την μέση τιμή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπολογίζεται
επιπλέον και το ποσοστό έκπτωσης που έχει δώσει ο ανάδοχος.
β)σχετικά με τα διανυθέντα μίλια
Οι διαδρομές όπως εκτελούνται και τα μίλια που έχουν διανυθεί θα αποδεικνύονται από τον
ανάδοχο με την χρήση GPS και θα κατατίθεται μαζί με το τιμολόγιο ως αποδεικτικό πληρωμής
των διανυθέντων διαδρομών για το κάθε σκάφος.
Ο Αν. Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης
Ιωάννης Τσάκνης
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5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.

Υπεύθυνη Δήλωση1 του Ν. 1599/1986, περί δέσμευσης τήρησης αρχών (βλ.

ενότητα 6)
2.

Υπεύθυνη Δήλωση2 του Ν. 1599/1986, περί αποδοχής των όρων της

διακήρυξης. δέσμευσης τήρησης αρχών (βλ. ενότητα 6)
3.

Υπεύθυνη Δήλωση3 του Ν. 1599/1986, περί δέσμευσης για την άδεια πλεύσης

του άρθρου 8β του ν.3190/2003 (Τροποποίηση του Ν.2323/1995 “Υπαίθριο Εμπόριο
και άλλες διατάξεις” και άλλες διατάξεις) (βλ. ενότητα 6)
4.

Υπεύθυνη

Δήλωση4

του

Ν.

1599/1986,

περί

βεβαίωσης

κατάστασης

εταιρείας/φυσικού προσώπου (ενότητα 6)
5.

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (ενότητα 6)

6.

Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (ενότητα 6)

7.

Εγγραφή στο Β.Ε.Μ.Σ. ή νηολόγιο ή λεμβολόγιο, κατά περίπτωση (άρθρο 5, Γ.Λ.Κ
23, ΦΕΚ 231/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

8.

Άδεια εκτέλεσης πλόου σε ισχύ (άρθρο 16, Γ.Λ.Κ 23, ΦΕΚ 231/2000, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει).
9.

Εγγραφή στο Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών (άρθρο 2 του

ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(92 Α’).
10. Βεβαίωση

συνδρομής

νομίμων

προϋποθέσεων

για

την

εκμίσθωση

μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών , σε ισχύ από την αρμόσια Αρχή
(άρθρο 3, της αριθμ. πρωτ. 2133.1/43348/2019 απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και νησιωτικής πολιτικής σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του γενικού
Κανονισμού Λιμένων με αριθμ.38 “Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων
μικρών σκαφών/ Αντικατάσταση διάταξης του αριθμ.23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα
(ΦΕΚ 2390 Β’).
11. Εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μητρώου εκμισθωτών μηχανοκίνητων λέμβων και
ταχύπλοων σκαφών (άρθρο 8, τησ αριθμ. πρωτ. 2133.1/43348/2019 απόφαση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής σχετικά με την έγκριση τροποποίησης
του γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ.38 “Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και
ταχύπλοων

μικρών

σκαφών/

Αντικατάσταση

διάταξης

του

αριθμ.23

Γενικού

Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 2390 Β’).
12. Δήλωση συμμόρφωσης του/των σκαφών από τον κατασκευαστή του σκάφους.
13. Έναρξη άσκησης επιτηδέυματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
14. Άδεια Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους.
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15. Τα σκάφη να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η
μέγιστη ισχύς της κύριας μηχανής να είναι εντός των ορίων που καθορίζει ο
κατασκευαστής του σκάφους.
16. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το οποίο να έχει καλύψει με ιδιωτική ασφάλιση
φορέα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του
ιδίου, των μισθωτών, του κατόχου και οιωνδήποτε προστηθέντων ή υπευθύνων των
εκμισθούμενων μηχανοκίνητων λέμβων έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες,
υλικές ζημιές και πρόκληση ρύπανσης. Τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε
εκμισθούμενη μηχανοκίνητη λέμβο δεν είναι κατώτερα από αυτά που προβλέπονται
από τις συναφείς διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α'92), όπως ισχύει. Για την ασφαλιστική
κάλυψη κάθε εκμισθούμενου ταχυπλόου σκάφους εφαρμόζονται οι συναφείς διατάξεις
του ν. 4256/2014 (Α'92), όπως ισχύει.
17. Καταστατικό που προβλέπεται ρητά, ως σκοπός, η άσκηση της δραστηριότητας
της εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών
18. πιστοποιητικό ή βεβαίωση (τελευταίου εξαμήνου) από την αρμόδια, κατά
περίπτωση,Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του
νομικού προσώπου
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6. ΕΝΤΥΠΑ/ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
*Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς υπογράφεται, σφραγίζεται και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) σε έντυπη μορφή και δεν απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής.
Ο ανάδοχος εφόσον συμφωνεί συμπληρώνει τη φόρμα καταχωρώντας τη λέξη «ΝΑΙ». Στην
περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν συμφωνεί και δεν καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ τότε
θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και αποκλείεται από τη διαδικασία.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ
ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.
Να διαθέτουν τα απαιτούμενα σκάφη για την
κάλυψη των θέσεων (χωρητικότητα βάσει αναγνωρισμένων
θέσεων), ο οποίος είναι κατάλληλος και αξιόπιστος κυρίως
σε θέματα ασφάλειας και συμμορφούμενος σύμφωνα με
κάθε είδους προβλεπόμενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη
νόμου ή κανονιστική πράξη αναφορικά με τον τεχνικό
εξοπλισμό και τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν και
αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία των διατιθέμενων
σκαφών για όλη την περίοδο της σύμβασης

ΝΑΙ

2.
Να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα- πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία των
σκαφών, την ικανότητα οδήγησης , την εξασφάλιση ασφαλής συνθήκες μεταφοράς επιβατών με εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά τους
(τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της).
3.
Να διαθέτουν οδηγό/ους των σκαφών με κατάλληλη
ικανότητα οδήγησης. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι σε
περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης και έχει δηλώσει ότι
θα χρησιμοποιήσει επιπλέον οδηγό/ούς θα προσκομίσει
υποχρεωτικά το απόσπασμα ποινικού μητρώου του
οδηγού, την άδεια χειριστή κλπ)

ΝΑΙ

4.
Ο συμμετέχων θα λάβει γνώση, θα αποδεχθεί και
θα συμμορφωθεί πλήρως με τους ειδικούς όρους των
Τεχνικών Προδιαγραφών του Φύλλου Συμμόρφωσης της
παρούσας.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Για την Εταιρεία

Σφραγίδα και υπογραφή
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
*Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών υπογράφεται, σφραγίζεται και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό
πρόσωπο, υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) σε έντυπη μορφή και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Ο ανάδοχος εφόσον συμφωνεί συμπληρώνει τη φόρμα καταχωρώντας τη λέξη «ΝΑΙ» στη
στήλη “ΑΠΑΙΤΗΣΗ” και στη στήλη “ΑΠΑΝΤΗΣΗ’’ αναγράφει το αντίστοιχο δικαιολογητικό
τεκμηρίωσης το οποίο απαιτείται κατατίθεται με την υποβολή της προσφοράς. Στην
περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν συμφωνεί και δεν καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ τότε
θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και αποκλείεται από τη διαδικασία.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

τα σκάφη που θα χρησιμοποιήσω είναι τα εξής
δύο(2):………………………………………..
(ονομασία σκαφών, αριθμός επιβανόντων, ισχύς μηχανής κλπ), βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και
έχουν επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)
Δεν παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του κύριου και του εφεδρικού κινητήρα πρόωσής του
Οι οδηγοί……………………………. (ονοματεπώνυμο) έχουν άδεια χειριστή σκάφους
ότι η κατάσταση των σκαφών ανταποκρίνεται στις ενδείξεις των πιστοποιητικών ασφαλείας
ότι ο αριθμός των επιβατών είναι ο κανονισμένος
κατά θέσεις
ότι το σκάφος είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα
ναυτιλιακά, σωστικά, πυροσβεστικά, υγειονομικά,
τηλεπικοινωνιακά και ασφαλείας εν γένει μέσα
ότι τηρούνται οι όροι υγιεινής και καθαριότητας επιβατών και πληρώματος

Για την Εταιρεία
Σφραγίδα και υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστημα………………………………………..
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax) Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………
Προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ…….....ΕΥΡΩ….………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………………………………………………(και ολογράφως)…
.................................................................................................................................................
στο οποίο και

μόνο

περιορίζεται

η

υποχρέωσή

μας

υπέρ
της
εταιρείας …………………… διεύθυνση…
.................................................................................................................................................
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με
που

υπέγραψε

μαζί

σας

για

αριθμό

…………..

σύμβασης,

το έργο ………………………… (αριθμ.

διακήρυξης………….)
.................................................................................................................................................
προς

κάλυψη

των

αναγκών

του …………………………….. και το οποίο ποσό

καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α εκ ………….. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καρπενήσι:…./…./
Αριθμ. Πρωτ.:......................

ΣΥΜΒΑΣΗ
“Ανάθεσης υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η
δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού
Ευρυτανίας”.

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στ……………….σήμερα……………………… στο κατάστημα της Π. Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, αφενός η Α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
που εδρεύει στη Λαμία με ΑΦΜ 997947718 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Χ. Σπανό που θα καλείται εφεξής

η

«αναθέτουσα

αρχή»

και

αφετέρου

Β)

………………………………………………………………………. που θα καλείται εφεξής
«ανάδοχος» και εδρεύει στη…………………. με Α.Φ.Μ. ………………………..……….
και Δ.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………….
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

7. Τις διατάξεις:

16)

του άρθρου 8β του ν.3190/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995

‘’Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (249 Α'),

17)
και

του άρθρου 186 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

–

Πρόγραμμα

Καλλικράτης»,

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει (87 Α'),

18)

του ν.4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει (92 Α’),

19)

του άρθρου 64 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
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εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (143 A΄),

20)

του

ν.4412/2016

«Δημόσιες

Συμβάσεις

Εργων,

Προμηθειών

και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (147 Α’),

21)

του ν.4555/2018

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις », όπως ισχύει (133 Α΄),

22)

των άρθρων 3 & 5 του ν.4623/2019 ‘’Ρυθμίσεις του Υπουργείου

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα (134 Α’),

23)

του Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (241 Α΄),

24)

του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει (145 Α’),
26. την αριθμ. πρωτ. 2122/01/2000 Υ.Α. του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με
την “Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 "Μικρά σκάφη Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών" (231 Β΄).
27. την αριθμ. πρωτ. 2122/10/2004 Υ.Α. του Υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με την
“Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθμ.38 «Εκμίσθωση μηχανοκίνητων
λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών / Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 23
Γενικού Κανονισμού Λιμένα» (748 Β’).
28. την αριθμ. πρωτ. 129264/2007 Κ.Υ.Α σχετικά με την «Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων για τη λειτουργία των «Υφιστάμενων Υδροηλεκτρικών Σταθμών
(ΥΗΣ):Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου Ι και ΙΙ στον ποταμό Αχελώο του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας της ΔΕΗ Α.Ε.»
29. την αριθμ. πρωτ. 3342.2.1 /01/ 2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
(ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΟΠ-ΦΧΓ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ) σχετικά τον ν. 4256/2014 «Τουριστικά Πλοία και
άλλες διατάξεις»(Α' 92).
30. την αριθμ. πρωτ. 908/2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με
την “Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας”(2562 Β’).
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31. την από 2014 εγκεκριμένη και αναθεωρημένη Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου
Διαχείρισης & Ανάδειξης περιοχής Λιμνών και Τεχνητών Φραγμάτων Ανάντη
Φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου.
32. την αριθμ. πρωτ.47242/741/2015 οριστική παραλαβή της μελέτης σχετικά με την
«Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης & Ανάδειξης Περιοχής Λιμνών και
Τεχνητών Φραγμάτων (Ανάντη Φράγματος Κρεμαστών έως Εκβολές Αχελώου)» της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
33. την αριθμ. πρωτ. 901/2017 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων σχετικά με
την “Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων” (4681 Β’).
34. την αριθμ. πρωτ. 2133.1/43348/2019 Υ.Α. του Υπουργείου Ναυτιλίας και νησιωτικής
πολτικής σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του γενικού Κανονισμού Λιμένων με
αριθμ.38 “Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών/
Αντικατάσταση διάταξης του αριθμ.23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 2390 Β’).
35. το υπ΄ αριθμ. 3405/1-7-2020 έγγραφο της ΔΕΗ (Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΥΠ)
σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από τη ΔΕΗ Α.Ε για την κυκλοφορία
οικοτουριστικών σκαφών στην Λίμνη Κρεμαστών.
36. την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την
περιφερειακή περίοδο 2019-2023.
37. τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας
του Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.
38. την αριθμ. πρωτ. 204072/3050/12-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας σχετικά με την «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει (3538 Β').
39. την υπ’ αριθ. 230/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους
2021».
40. την υπ’ αριθ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με θέμα « Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021, συνοπτικού
προϋπολογισμού

εσόδων/εξόδων

2021

και

συνοπτικού

πίνακα

τριετούς

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

41. την αριθμ. 249732/29-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς

Ελλάδας,

περί

έγκρισης

Προϋπολογισμού

2021

(ΑΔΑ:6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ).
42. το υπ΄αριθμ. 462/30-03-2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για την ανάθεση υπηρεσίας περιήγησης για
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τουριστικά σκάφη στη Λίμνη Κρεμαστών " (ΑΔΑΜ:21REQ008354126) και της συνημμένης μελέτης τεχνικών προδιαγραφών, του έργου «Δρομολόγηση περιήγησης για
τουριστικά σκάφη στη Λίμνη Κρεμαστών 2021».

43. το υπ΄αριθμ. 465/30-03-2021 τεμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη “’Περί της αναγκαιότητας πληρωμής δαπάνης για τη ναύλωση δυο τουριστικών σκαφών και τη δρομολόγηση
της πλοήγησης αυτών στη Λίμνη Κρεμαστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις" .
44. την αριθμ. 16-516/20-04-2021

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας περί εξειδίκευση της πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων της ΣΑΕΠ566 και του Τεχνικού Προγράμματος, από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Φορέας 071) οικονομικού έτους 2021.
45. την αριθ. πρωτ. 84239/1601/23-04-2021 απόφασης έγκρισης της δαπάνης (ανάληψη) πίστωσης συνολικού ύψους εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά
Euro (73.377,00 €) για πληρωμή δαπάνης για τη ναύλωση δυο τουριστικών σκαφών
και τη δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη Λίμνη Κρεμαστών, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της συνημμένης μελέτης τεχνικών προδιαγραφών, του έργου «Δρομολόγηση περιήγησης για τουριστικά σκάφη στη Λίμνη Κρεμαστών 2021»,
τεχνικό πρόγραμμα (ΚΑΠ 2021), (ΑΔΑ: 6ΚΒΑ7ΛΗ-ΞΘ3, ΑΔΑΜ:21REQ008548506).
46. Της υπ΄αριθμ. 1834-49/28-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕ Ευρυτανίας και τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το έτος 2021.
47. Την ανάγκη διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

48. Την αριθμ. 665-19/18-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:
«Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη
τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”, προϋπολογισμού # 73.377,00 € #
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

49. Την υπ΄ αριθμ. .........απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

50. Την αναγκαιότητα της δαπάνης η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του τομέα του
τουρισμού και αναψυχής ήπιας μορφής, αξιοποιώντας και προβάλλοντας τους περιβαλλοντικούς πόρους της λίμνης και των ευρύτερων παραλίμνιων περιοχών και σε
κάθε περίπτωση αποτελεί δράση προβολής και υποκίνησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας η οποία απαιτείται για την γενικότερη αξιοποίηση της Λίμνης .
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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 δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Τα μέρη συμφωνούν και συνομολογούν τα εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ:
Η πρώτη των συμβαλλομένων αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων την “ναύλωση δύο
τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών
του νομού Ευρυτανίας” , με τους όρους που καθορίζονται στα παρακάτω άρθρα:
Ά ρ θ ρ ο 1ο: Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι “η ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της
πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”,ως εξής:
Σκάφος 1:



μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: ογδόντα επτά (87) ημέρες (ενδεικτική περίοδος:
καθημερινά από 11 Ιουνίου 2021 έως 5 Σεπτεμβρίου 2021).
Σκάφος 2:
 μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: τριάντα μία (31) ημέρες (ενδεικτική
περίοδος:καθημερινά από 01 Αυγούστου 2021 έως 31 Αυγούστου 2021).

Τα σκάφη θα περιηγούνται στη Λίμνη Κρεμαστών καθημερινά, από
10:00π.μ. έως 18:00μ.μ., εκτελώντας δύο διαδρομές από δύο
φορές/ημέρα η καθεμία / με επιστροφή (τέσσερα συνολικά δρομολόγια)
Οι διαδρομές που θα πραγματοποιούνται είναι:
Α) Διαδρομή:
Γέφυρα Τατάρνας (αφετηρία) – Σιβίστα - Γέφυρα Τέμπλας - Γέφυρα Τατάρνας
(τερματισμός)
(οι επιβάτες επιβιβάζονται στην αφετηρία και αποβιβάζονται στον τερματισμό)
Β) Διαδρομή:
Γέφυρα Τατάρνας (αφετηρία) - Γεφύρι Μανώλη - Άγιος Γεώργιος (γέφυρα
Επισκοπής) - Γέφυρα Τατάρνας (τερματισμός).
(οι επιβάτες επιβιβάζονται στην αφετηρία και αποβιβάζονται στον τερματισμό )
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Ά ρ θ ρ ο 2ο: Διάρκεια
Η ημερομηνία έναρξης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η …. /… /2021 και λήξη
η ................, δυνάμενη να διακοπεί όποτε κριθεί σκόπιμο (μέγιστη διάρκεια 87 ημερών,
καταληκτική ημερομηνία ισχύς σύμβασης η 31/11/2021). Αναλυτικά για
Σκάφος 1:
μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: ογδόντα επτά (87) ημέρες (ενδεικτική περίοδος:
καθημερινά από 11 Ιουνίου 2021 έως 5 Σεπτεμβρίου 2021).
Σκάφος 2:
μέγιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης: τριάντα μία (31) ημέρες (ενδεικτική
περίοδος:καθημερινά από 01 Αυγούστου 2021 έως 31 Αυγούστου 2021).
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να παραταθεί.
Μέσα στον παραπάνω χρόνο, ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να
θέσει σε πλήρη λειτουργία όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Ά ρ θ ρ ο 3ο: Τιμή

Η συνολική τιμή ανάθεσης της προμήθειας δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των
………….. € για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Αναλυτικά:
ΠΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΤΗ

ΜΟΝΑ
ΔΑ
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ

ΤΑ
(μέγι

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ (€)

στη)
Α ΟΜΑΔΑ: ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
(ξενάγηση, κρατήσεις κλπ)
1.

Κόστος Σκάφους 1

ημέρα

87

2.

Κόστος Σκάφους 2

ημέρα

31

Β ΟΜΑΔΑ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΥΣΗΣ
3.

Κόστος πλεύσης σκάφους 1

4.

Κόστος πλεύσης σκάφους 2

Διανυθέντα
μίλια
Διανυθέντα
μίλια

8700
3100
Μερικό Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Υπολογισμός κόστους πλεύσης :
διαδρομή/ημέρα: 100μίλια/ημέρα (μέγιστη)
(περιλαμβάνει τα δύο δρομολόγια που γίνονται δύο φορές το κάθε ένα την ημέρα)
Σκάφος 1: καταναλώνει 1,65 € / μίλι
Σκάφος 2: καταναλώνει 3,30 € / μίλι
*Ο υπολογισμός έχει γίνει με μέση τιμή 1,65 € / λιτ καυσίμου
τιμολόγηση του κόστους πλεύσης
α) σχετικά με την τιμή καυσίμου
Η τιμολόγηση του κόστους πλεύσης θα γίνεται σε σχέση με την μέση τιμή καυσίμου του
νομού από όπου γίνεται η γέμιση. Εάν η τιμή του πρατηρίου είναι χαμηλότερη από αυτή της
μέσης τιμής του νομού από όπου γίνεται η γέμιση, τότε ο ανάδοχος θα χρεώσει στο τιμολόγιο
του το κόστος πλεύσης στη χαμηλότερη τιμή. Εάν η τιμή του πρατηρίου είναι μεγαλύτερη από
την μέση τιμή του νομού από όπου γίνεται η γέμιση, τότε ο ανάδοχος θα χρεώσει στο
τιμολόγιο του το κόστος πλεύσης με την μέση τιμή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
υπολογίζεται επιπλέον και το ποσοστό έκπτωσης που έχει δώσει ο ανάδοχος.
β)σχετικά με τα διανυθέντα μίλια
Οι διαδρομές όπως εκτελούνται και τα μίλια που έχουν διανυθεί θα αποδεικνύονται από τον
ανάδοχο με την χρήση GPS και θα κατατίθεται μαζί με το τιμολόγιο ως αποδεικτικό πληρωμής
των διανυθέντων διαδρομών για το κάθε σκάφος.

Ά ρ θ ρ ο 4ο: Ποιότητα και Τεχνικές Προδιαγραφές των παρεχόμενων
υπηρεσιών
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα έχουν τις προδιαγραφές που ορίζουν από την Διακήρυξη και
την προσφορά του προμηθευτή.
Ά ρ θ ρ ο 4ο: Τόπος Παράδοσης και Παραλαβής
Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Λίμνη Κρεμαστών Ευρυτανίας.
Τα παραδοτέα θα πρέπει να αποδοθούν στην Δ/νση

Διοικητικού Οικονομικού/Τμήμα

Προμηθειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αποτελούν τα ημερήσια ημερολόγια
πλεύσης και οι διαδρομές όπως εκτελούνται με τα μίλια που έχουν διανυθεί
(παραγόμενο αρχείο από χρήση GPS).

Ά ρ θ ρ ο 5ο: Παραλαβή Υλικών - Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής
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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.4412/2016 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208του ως άνω νόμου καθώς και στη Σύμβαση.
Η επιτροπή παραλαβής, συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του
ν.4412/2016.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Ά ρ θ ρ ο 6ο: Απόρριψη Συμβατικών υπηρεσιών - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ 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 εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ά ρ θ ρ ο 7: Τρόπος και χρόνος πληρωμής
Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας δεν μπορεί να
υπερβεί την οικονομική του προσφορά. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους ισχύοντες
φόρους, τέλη, κρατήσεις πλην του ΦΠΑ.
Η καταβολή της δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνεται ανά μήνα με την προσκόμιση των νομίμων
δικαιολογητικών και του σχετικού τιμολογίου συνοδευόμενη υποχρεωτικά με τα παραστατικά
της αγοράς καυσίμου (με θεώρηση για την μέση τιμή από την αρμόδια υπηρεσία), ώστε να
υπάρχει ο σχετικός υπολογισμός επί της δοθείσας έκπτωσης.
Στο παραστατικό θα περιγράφονται υποχρεωτικά αναλυτικά οι παρεχόμενες
υπηρεσίες και η τιμολόγηση της κάθε χρέωσης, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση.
.
τιμολόγηση του κόστους πλεύσης
α) σχετικά με την τιμή καυσίμου
Η τιμολόγηση του κόστους πλεύσης θα γίνεται σε σχέση με την μέση τιμή καυσίμου του
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νομού από όπου γίνεται η γέμιση. Εάν η τιμή του πρατηρίου είναι χαμηλότερη από αυτή της
μέσης τιμής του νομού από όπου γίνεται η γέμιση, τότε ο ανάδοχος θα χρεώσει στο τιμολόγιο
του το κόστος πλεύσης στη χαμηλότερη τιμή. Εάν η τιμή του πρατηρίου είναι μεγαλύτερη από
την μέση τιμή του νομού από όπου γίνεται η γέμιση, τότε ο ανάδοχος θα χρεώσει στο
τιμολόγιο του το κόστος πλεύσης με την μέση τιμή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
υπολογίζεται επιπλέον και το ποσοστό έκπτωσης που έχει δώσει ο ανάδοχος.
β)σχετικά με τα διανυθέντα μίλια
Οι διαδρομές όπως εκτελούνται και τα μίλια που έχουν διανυθεί θα αποδεικνύονται
από τον ανάδοχο με την χρήση GPS και θα κατατίθεται μαζί με το τιμολόγιο ως
αποδεικτικό πληρωμής των διανυθέντων διαδρομών για το κάθε σκάφος.
Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες της
Περιφέρειας μετά τη βεβαίωση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προμήθειας και την
έκδοση του τιμολογίου καθώς και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται.
Για την είσπραξη της αμοιβής ο ανάδοχος θα υποβάλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (σχετ. άρθρο 200 του 4412/2016).
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:


Παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου



Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής

σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4605/2019, για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής
των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα
Χαρτοσήμου.


Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής

σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του
Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του
Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
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Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά
την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Ά ρ θ ρ ο 8: Ευθύνες Αναδόχου
Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύμβαση και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού
και εγγυάται την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και
επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων της σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρω βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Π.Σ.Ε. τους
λόγους και τα περιστατικά εντός δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν προσκομίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σ΄ αυτήν την περίπτωση η ανάδοχος εταιρεία
απαλλάσσεται από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απαγορευτικών καιρικών φαινομένων για την πλεύση των σκαφών ο
ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως ή τηλεφωνικά την Υπηρεσία. Στις
περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, ο ανάδοχος
δεν θα αποζημιωθεί το κόστος πλεύσης. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία
εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας
κάποιας βλάβης του μέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να να ενημερώσει εγγράφως ή
τηλεφωνικά την Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος αν δεν τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις που δήλωσε στην υποβαλλόμενη προσφορά
της τότε εκπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Ά ρ θ ρ ο 13ο: Επίλυση διαφορών
Ο Ανάδοχος και η Π.Σ.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη στη προσφυγή των
συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική
Νομοθεσία. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς
ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια.
Ά ρ θ ρ ο 14ο: Τροποποίηση Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου
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221 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15o: Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και
τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου
υλικού που πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του
στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή επ’ ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να μην αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού
χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση οποιοδήποτε τρίτου
άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε
οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης
νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δηλώνει ότι διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους προμηθευτές του και για τις ανάγκες
υλοποίησης της σύμβασής τους, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος με το παρόν δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται και συναινεί στην επεξεργασία αυτών
των πληροφοριών οι οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν ή γνωστοποιηθούν σε κάθε αρμόδια
αρχή σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (φορολογική, ασφαλιστική ή
άλλη).
Ά ρ θ ρ ο 16ο: Εφαρμοστέο δίκαιο
Η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-082016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα
από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, από τα οποία τα δύο θα κατατεθούν
στην Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ένα θα λάβει ο
ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5013]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 36100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ)
- Τηλέφωνο: [2237350713
- Ηλ. ταχυδρομείο: [o.giannioti@evr.pste.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pste.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος: «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης
αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”. »
CPV: 63726400-8 «Υπηρεσίες ναύλωσης σκαφών»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσία]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [οχι]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ……….2021]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση

[……]

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽

[] Ναι [] Όχι

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό

[...............]

των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια

[…...............]

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με

[….]

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό
(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής);
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Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

α) [……]

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

αναφέρετε:

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

γ) [……]

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα

δ) [] Ναι [] Όχι

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:

ε) [] Ναι [] Όχι

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

εγγράφων):

δωρεάν;

[……][……][……][……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

[] Ναι [] Όχι

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού

α) [……]

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς

β) [……]

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της

γ) [……]

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή

[ ]

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον

[……]

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία

[……]

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις

[]Ναι []Όχι

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να

[]Ναι []Όχι

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των

υπεργολαβίας;

προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονομικός φορέας

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές

Απάντηση:

καταδίκες:
Υπάρχει αμετάκλιτη καταδικαστική

[] Ναι [] Όχι

απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής

α) Ημερομηνία:[ ],

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

σημείο-(-α): [ ],

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους

λόγος(-οι):[ ]

λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

καταδικαστική απόφαση:

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

[……]

xxi

λήφθηκαν :
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει

[] Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

δεσμευτική;

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά

αναφερθούν

αναφερθούν

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των λεπτομερείς

λεπτομερείς

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

πληροφορίες

πληροφορίες

[……]

[……]

διακανονισμό για την καταβολή τους ;

xxiii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων):xxiv
[……][……][……]
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Γ:

Λόγοι

που

σχετίζονται

με

αφερεγγυότητα,

σύγκρουση

συμφερόντων

επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε

[] Ναι [] Όχι

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

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

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους

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

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
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συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσειςxxvii

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[.......................]

πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;

[…...........]

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

πληροφορίες:

μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων

xxix

[] Ναι [] Όχι

,

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[.........…]

πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[...................…]
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πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi 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;

[….................]

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

πληροφορίες:

μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να

[] Ναι [] Όχι

επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
88

21PROC008654134 2021-05-25
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών

Απάντηση:

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής

[] Ναι [] Όχι

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια

[] Ναι [] Όχι

επιλογής;

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως 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).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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 Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
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καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 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 ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, σφραγίζεται και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του),σε έντυπη μορφή και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : …………/2021

ΠΟΣΟΤ
Α/
Α

ΜΟΝΑΔ
Α
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΤΑ
(μέγιστ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ (€)

η)

προσφορά(α
ριθμητικώς
και
ολογράφως

Προσφερόμε
νη τιμή

Α ΟΜΑΔΑ: ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ξενάγηση,
κρατήσεις κλπ)
1.

Κόστος Σκάφους 1

ημέρα

87

280,00

2.

Κόστος Σκάφους 2

ημέρα

31

330,00

Β ΟΜΑΔΑ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΥΣΗΣ
3.

Κόστος πλεύσης σκάφους 1

4.

Κόστος πλεύσης σκάφους 2

Διανυθέν
8700
1,65
τα μίλια
Διανυθέν
3100
3,30
τα μίλια
Συνολικό κόστος προσφοράς
Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ΦΠΑ)

* Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής στο σύνολο της σύμβασης. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μία από τις δύο ομάδες.
Η σύμβαση είναι ενιαία.
(τόπος, ημερομηνία) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) -

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

