
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100
Τηλ.: 2371350738
Φαξ: 2371023391
Ηλ. Ταχυδρ.: prom3@polygyros.gr

Πολύγυρος 16/04/2019 

Αριθμ. Πρωτ. : Φ.6στ / 5937

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου:

προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: “Ναυαγοσωστική
κάλυψη  πολυσύχναστων  παραλιών  του  Δήμου  Πολυγύρου  για  δύο  έτη”,  με  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής.

Η παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την εργασία: CPV: 60443100-6 (Υπηρεσίες εναέριας –
θαλάσσιας  διάσωσης), σύμφωνα  με  την  υπ’ αριθμ.  3/2019  μελέτη της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος
Πολιτικής  Προστασίας  &  Συντήρησης  Πρασίνου  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνολικού
προϋπολογισμού  200.064,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.  24%,  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από  πίστωση  του
οικονομικού έτους 2019 του ∆ήµου Πολυγύρου και του προβλεπόμενου οικονομικού έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού   Συστήματος
Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ)  μέσω  της διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr. (αρ. ηλ. διαγ. 72027)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/05/2019 και ώρα 23:00.
Στην  δημοπρασία  γίνονται  δεκτοί  προμηθευτές  οι  οποίοι  δύνανται  να  εκτελέσουν  την

εργασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Η εγγύηση συμμετοχής  στον  διαγωνισμό,  ορίζεται  σε  ποσοστό  2% επί  του ενδεικτικού

προϋπολογισμού  χωρίς Φ.Π.Α. (4.001,28 ευρώ), σύμφωνα με την   υπ’ αριθμ. 3/2019 μελέτη της
Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Πολυγύρου.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
στην  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ  και  του  ΚΗΜΔΗΣ.  Επίσης  θα
παρέχεται  ελεύθερη,  άμεση  και  πλήρης  πρόσβαση  σε  όλα  τα  τεύχη  του  διαγωνισμού  στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
& στο τηλέφωνο 2371350738 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη και την κα. Θεανώ Κατερτζή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Δήμος Πολυγύρου 
Αρ.Πρ. : 5937 / 5484 
Ημ.Πρ. : 16/04/2019

http://www.polygyros.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:prom1@polygyros.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                            Πολύγυρος, 16/04/2019

 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                                                  Αριθ.Πρωτ: Φ6στ/ 5936

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ

 ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ.

CPV: 60443100-6 

  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 8 ΜΗΝΕΣ

            1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2019 (4 μήνες) και 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2020 (4 μήνες).  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.064,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 





1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Πολυγύρου

Ταχυδρομική διεύθυνση Πολυτεχνείου 50

Πόλη Πολύγυρος

Ταχυδρομικός Κωδικός 63100

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS GR527

Τηλέφωνο 23713 50738

Φαξ 23710 23391

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom3@polygyros.gr  ,  prom1@polygyros.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Θεανώ Κατερτζή,  Ιωάννης Μαρινούδης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.polygyros.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πολυγύρου που ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και
συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών σε
τοπικό επίπεδο.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL):  www  .  polygyros  .  gr   και  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)  Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση  στον  πίνακα  με  τα
στοιχεία της αρχής.

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα.
Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή
στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πολυγύρου. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.10.6117.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του φορέα, με ποσό
124.039,68€ για το οικονομικό έτος 2019 και με ποσό 124.039,68€ του προβλεπόμενου οικονομικού έτους
2020.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του
Δήμου Πολυγύρου για δύο έτη, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί  ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις
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με τα υπ’ αριθ.  2131.16/561/2018/13-04-2018, 2131.16/2137/18/02-04-2018 και 2131.16/1007/2018/20-06-
2018 Πρακτικά για το 2018 και το από 05-03-2019 υπ’ αριθμ’ 2131.17/434/201921-02-2019 πρακτικό και
το από 28-02-2019 υπ’ αριθμ’ 2131.16/1439/2019/22-02-2019 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.
(1γ) του Π.Δ. 31/2018 για το έτος 2019  και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες. 

Αναλυτικά η ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Πολυγύρου αφορά τις εξής παραλίες:

1.Παραλία Γερακινής από ξενοδοχείο “IKOS OLIVIΑ” έως Παλαιά Προβλήτα, (ένας ναυαγοσώστης),

2.Παραλία Καλυβών από Δημοτικό Αναψυκτήριο στο «ΤΣΑΪΡΙ» ως Κουνουπιέρες Καλυβών, (ένας
ναυαγοσώστης).

3.Παραλία Ψακουδίων, από Παλιά Σκάλα ως οικισμό Βλιάλη, (ένας ναυαγοσώστης).

4.Παραλία  έμπροσθεν  οικισμού  Μεταμόρφωσης,  Περιοχή  Κατασκηνώσεων  Δ/Κ  Μεταμόρφωσης
(ένας ναυαγοσώστης).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 60443100-6 (Υπηρεσίες εναέριας- θαλάσσιας διάσωσης)

Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 248.079,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  200.064,00€ ΦΠΑ 24% : 48.015,36€).

Ο Δήμος θα αναθέσει,  μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει  το
απαραίτητο βάσει νομοθεσίας (Π.Δ. 31/2018) προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον
εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 8 μήνες και αφορά τις περιόδους 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου
2019 (4 μήνες) και 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2020 (4 μήνες). 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I’ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

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

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

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
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 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων
του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

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

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες  και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

 Το  Π.Δ.31/2018 «Σχολές  ναυαγοσωστικής  εκπαίδευσης,  χορήγηση  άδειας  ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική  πρόσληψη  ναυαγοσώστη  σε  οργανωμένες  ή  μη  παραλίες»,  όπως  τροποποιημένες
ισχύουν.

 Την υπ’ αριθμ. 3/2019 μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης
Πρασίνου του Δήμου.

 τα υπ’αριθ.2131.16/561/2018/13-04-2018, 2131.16/2137/18/02-04-2018 και 2131.16/1007/2018/20-
06-2018 Πρακτικά  της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.(1γ) του Π.Δ. 31/2018 (Φ.Ε.Κ. 61 Α΄/2018)

 το από 05-03-2019 υπ’ αριθμ’ 2131.17/434/201921-02-2019 πρακτικό και το από 28-02-2019 υπ’
αριθμ’ 2131.16/1439/2019/22-02-2019 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.(1γ) του Π.Δ.
31/2018

 το υπ’αριθμ..  3893/18-03-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004627913)  πρωτογενές αίτημα

 την υπ’αριθμ. 39/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίζονται οι όροι της διακήρυξης.

 Την υπ’ αριθμ. 295/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας
αξιολόγησης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2019

 Την υπ’ αριθμ. 399/2018 απόφαση του Δ.Σ. για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών έτους 2019

 την υπ’αριθμ. 184/2019 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:00.
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr ,  την 14-05-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 72027

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : (Δεν απαιτείται δημοσίευση – Ν.4412/16 άρθρο 377 παρ.1 περ. 68, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4469/17)

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο,  στην ιστοσελίδα της  αναθέτουσας αρχής,  στη διεύθυνση
(URL): www.polygyros.gr στην διαδρομή: www.polygyros.gr/index.php/el/enimerosipolitwn/prokirixeis,

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. η παρούσα Διακήρυξη (αρ. πρωτ.: 5936/16-4-2019) με τα παρακάτω παραρτήματα που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής :

- Παράρτημα Ι Τεχνική περιγραφή- Προϋπολογισμός

- Παράρτημα ΙΙ ΤΕΥΔ

- Παράρτημα ΙΙΙ Έντυπο οικονομικής προσφοράς

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

 Την υπ’ αριθμ. 3/2019 μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης
Πρασίνου του Δήμου.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται. 

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες  γλώσσες,  επικρατεί  η
ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Σελίδα 6

http://www.promitheus.gov.gr/




Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)1.Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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  αλλοδαπά  ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται  από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε  από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο

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

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

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

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

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

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

1 Επιτρέπεται  η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και  δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

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

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

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ και συγκεκριμένα στο ποσό των 4.001,28 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  η  εγγύηση συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον όρο ότι  η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  15-12-2019,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα  άρθρα  2.2.3  έως  2.2.8
[συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. με παραπομπή στους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής που θα ορίσει  στη  διακήρυξη],  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

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:

2.2.3.1.   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 απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
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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 απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

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

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

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

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

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

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

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος  Επιθεώρησης Εργασίας για  παραβάσεις  της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από δύο (2)  διενεργηθέντες  ελέγχους.  Οι  υπό αα΄  και  ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
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2.2.3.3  Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση.
2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή  στη  διαδικασία σύναψης  της  παρούσας σύμβασης,  προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί  να μην αποκλείει  έναν οικονομικό φορέα ο οποίος  βρίσκεται  σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας2, 

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 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. 

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.5. Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση.

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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

2 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα με τις  κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

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

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

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και
ενώσεις,  κοινοπραξίες  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  και  εκτελούν  αντίστοιχα  έργα  σχετικά  με  το
αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την
τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν ήδη εκτελέσει με επιτυχία αντίστοιχες
ακριβώς εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Ειδικότερα  οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στην  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών ήτοι Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής Κάλυψης. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους κι απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή
ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 

Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν άδεια σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:     

 Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγουμένων ετών, του έτους διενέργειας του
διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ποσό ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της
παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, σε Ευρώ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α)  κατά  τη  διάρκεια της  τελευταίας  τριετίας,  να έχουν  εκτελέσει  αντίστοιχες  ακριβώς συμβάσεις  ιδίας
έκτασης ή μεγαλύτερης αντίστοιχων ακριβώς υπηρεσιών.

β) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό μηχανικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της 3/2019 μελέτης και του Π.Δ.31/2018.

γ) να διαθέτουν το απαιτούμενο για την εργασία προσωπικό με την απαιτούμενη άδεια ναυαγοσώστη για
τον κάθε ναυαγοσώστη που απασχολεί, ήτοι τουλάχιστον ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ναυαγοσώστες εφοδιασμένοι με
την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ. Οι (4) ναυαγοσώστες θα καλύπτουν
τα  ναυαγοσωστικά  βάθρα  των  πολυσύχναστων  παραλιών  του  Δήμου  Πολυγύρου.  Επιπλέον  δύο  (2)
ναυαγοσώστες  θα  έχουν  την  περιπολία  των  ανωτέρω  ακτών  από  θάλασσα  με  το  5μετρο  ταχύπλοο
επαγγελματικό σκάφος και  δύο (2) άλλοι ναυαγοσώστες θα περιπολούν με ειδικού τύπου εξοπλισμού 4χ4
οχήματος τις ανωτέρω πολυσύχναστες παραλίες και δύο (2) ορίζονται ως επόπτες και θα καλύπτουν τα
προβλεπόμενα ρεπό.
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δ) να διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα
καθορίζουν στην προσφορά τους, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της
μελέτης και στο Π.Δ.31/2018. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης, τεχνολογίας, για κατάλληλη εκτέλεση των
εργασιών. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

1) Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο επίσημο
φορέα  (δημόσιο  ή  ιδιωτικό)  που  θα  βεβαιώνει  ότι  ο  συμμετέχων  εφαρμόζει  στην  επιχείρησή  του
σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 με εφαρμογή στην παροχή υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών καθώς και στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και χειριστών
ταχυπλόων σκαφών.

2) Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο επίσημο
φορέα  (δημόσιο  ή  ιδιωτικό)  που  θα  βεβαιώνει  ότι  ο  συμμετέχων  εφαρμόζει  στην  επιχείρησή  του
σύστημα διαχείρισης  της  υγείας  και  ασφάλειας  στο  χώρο εργασίας  σε  συμμόρφωση με το πρότυπο
OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008  με εφαρμογή στην παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης
παραλιών καθώς και στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

3) Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο επίσημο
φορέα  (δημόσιο  ή  ιδιωτικό)  που  θα  βεβαιώνει  ότι  ο  συμμετέχων  εφαρμόζει  στην  επιχείρησή  του
σύστημα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  σε  συμμόρφωση  με  το  Διεθνές  πρότυπο  ΕΛΟΤ  EN  ISO
14001:2015  με εφαρμογή στην παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών καθώς και στη
σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Προσφορά  χωρίς  τα  απαιτούμενα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ελέγχου  ποιότητας  και
διαχείρισης κρίνεται μη αποδεκτή.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  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  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.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr)  και
(www.hsppa.gr ).

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

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

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και  ότι  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

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

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά3:

3 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας  και   επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση του  προσωρινού  αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης,  εκδίδονται  από το αρμόδιο πρωτοδικείο  της  έδρας του οικονομικού φορέα.  Το
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο  Πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα,  το  δε  πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για
τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων4

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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.

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

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου 2.2.3.4  υπεύθυνη  δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δεν υπάρχουν απαιτήσεις στην παρούσα σύμβαση

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

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
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.

4  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν άδεια σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης με βεβαίωση συνδρομής
νόμιμων προϋποθέσεων από λιμενική αρχή

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οποιοδήποτε κατάλληλο έγγραφο μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική
και χρηματοοικονομική του επάρκεια (π.χ.  ισολογισμοί ή Ε3 ή άλλο)  που να αποδεικνύει  μέσο γενικό
ετήσιο  κύκλο  εργασιών  των  τριών  (3)  προηγουμένων  ετών,  του  έτους  διενέργειας  του  διαγωνισμού
οικονομικών χρήσεων,  ποσό ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της διεκδικούμενης
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ) 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
α)   Συμβάσεις  παροχής  παρόμοιων  υπηρεσιών  που  έχουν  εκτελέσει  κατά  τη  διάρκεια  των  (3)  τριών
τελευταίων  ετών  με  άλλους  φορείς  του  Δημοσίου  ή  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  –  παραλαβής  των
συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού τομέα.

β)  Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο ονομαστικός πίνακας με το προσωπικό που θα διατεθεί για την
εκτέλεση της  υπηρεσίας,  τεχνικός,  μηχανικός  κλπ εξοπλισμός σύμφωνα με τις  απαιτήσεις  της  τεχνικής
έκθεσης και γενικά οτιδήποτε στοιχείο που θα βοηθήσει να γίνει κατανοητή η δυνατότητα του αναδόχου για
την εκτέλεση της εργασίας.

γ) Τουλάχιστον δέκα (10) άδειες των ναυαγοσωστών από την αρμόδια αρχή.

δ) Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή όλου του απαραίτητου από την 3/2019 μελέτη και το ΠΔ31/2018 τεχνικού
εξοπλισμού που απαιτείται για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας.

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

ISO Πιστοποιητικά:

•  ISO ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού διαπιστευμένο από το Εθνικό  Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥ)  ή  άλλο  αντίστοιχο  φορέα  εξωτερικού  του  οικονομικού  φορέα  με  αναφορά  στα  είδη  –  παροχή
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών) στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας

•  ISO ΕΛΟΤ ΕΝ 14001:2015 ή ισοδύναμο αυτού διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥ)  ή  άλλο  αντίστοιχο  φορέα  εξωτερικού  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  για  την  υπηρεσία  (παροχή
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών)

•  ISO OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας (παροχή
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών)

Β.6. 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.

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

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

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
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Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

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

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Uτ) ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ
Συντελεστής

βαρύτητας (β) (%)

 α1.Εξοπλισμός που διατίθεται για την εκτέλεση του έργου. (Διάθεση του απαιτoύμενoυ
εξοπλισμού)

25

 α2  .Προηγούμενη  Εμπειρία  του  διαγωνιζόμενου  σε  παροχή  αντίστοιχων  εργασιών,
ικανότητα και διαγωγή και προηγούμενη συνεργασία με τον Δήμο και άλλων ΟΤΑ στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό.

35

 α3.  Επάρκεια,  εμπειρία  και  ικανότητα  του  προσωπικού  για  την  εκτέλεση  του  έργου
(αντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλματος των ναυαγοσωστών που θα χρησιμοποιήσει
ο ανάδοχος με χρονολογία απόκτησης άδειας επαγγέλματος κλπ)

20

 α4. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου 5

 α5. Διάθεση εφεδρικού εξοπλισμού και service 15

Για  την  επιλογή  της  συμφερότερης  προσφοράς,  αξιολογούνται  μόνο  οι  προσφορές  που  είναι αποδεκτές

σύμφωνα  με  τους  καθοριζόμενους  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  στη  διακήρυξη ουσιώδεις  όρους

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

H βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100
βαθμοί  για  τις  περιπτώσεις  που  ικανοποιούνται  ακριβώς  όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών  προδιαγραφών.  Η
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική
βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς
(ήτοι  που  δεν  καλύπτουν/παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς5. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη  βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα  προκύπτει  από  το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

5 Η  βαθμολόγηση  πρέπει  να  είναι  πλήρως  και  ειδικά  αιτιολογημένη  και  να  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά,  εκτός  από  τη
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
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Πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  είναι  εκείνη  που  παρουσιάζει  το
μικρότερο λόγο της τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της .

Απορρίπτονται  οι  προσφορές  που παρουσιάζουν ουσιώδεις  αποκλίσεις  από τους  όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Ο συνολικός  βαθμός  της  τεχνικής  αξιολόγησης  κάθε  διαγωνιζόμενου  υπολογίζεται  από  την  παρακάτω
σχέση:

ΣΒτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii) + (Uτiii x βiiii) + (Uτiv x βiv)

όπου :

ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου,

Uτ = ο βαθμός του κριτηρίου και

β = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από τον τύπο :

Προσφερθείσα τιμή
Λ =_________________________________________

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  .  

Επισημαίνεται  ότι  η  κατάταξη  των  προσφορών  που  θα  παρουσιαστεί  στο  σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ),  μετά  την  αξιολόγηση και  των οικονομικών  προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η  τελική  κατάταξη  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την   αρμόδια  Επιτροπή  Αξιολόγησης  με
σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη ως πλέον συμφέρουσα την προσφορά με  το μικρότερο
λόγο  της  τιμής  της  προσφοράς  προς  τη  βαθμολογία  όπως  προσδιορίζεται  στην  παρούσα
διακήρυξη.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Ηλεκτρονική Διαδικασία

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα  διακήρυξη  (άρθρο  1.5),  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-
μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκε-
κριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,  ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-
πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας
Υ.Α. 
2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

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

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
λεκτρονικού  αρχείου  pdf  (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
ερίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
λεκτρονικό αρχείο pdf).

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν  εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς  φορείς  και  δεν  φέρουν  επικύρωση  από  δικηγόρο,  καθώς  και  τα  έγγραφα  που  φέρουν  τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και  δικαιολογητικά τα
οποία  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα  προβλέπεται  από  το  ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας6.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στο ως άνω Παράρτημα.

Ειδικότερα κάθε Υποψήφιος οφείλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 2 και 10.2 της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα :

α) Υπεύθυνη δήλωση/δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι

 έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της δημοπρατούμενης
εργασίας,  ότι  έχουν  εκτιμήσει  όλα  τα  ιδιαίτερα  τυχόν  προβλήματα  του  έργου  και  ότι
αναλαμβάνουν  ανεπιφύλακτα  την  εκτέλεση  των εργασιών του  έργου,  σύμφωνα με  όλους  τους
όρους αυτής της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους
προσφορά  που  υποβάλλουν  και  τους  αποδέχονται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα,  καθώς  και  ότι
αποδέχονται τις δεσμεύσεις του Αρ. 6 της Σ.Υ.

  χρόνος έναρξης / εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

 Ότι  θα  καλύψουν  τον  Δήμο  με  όλη  την  απαραίτητη  τεχνική  υποδομή  για  την  απερίσπαστη
εκτέλεση του έργου καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και όπως ορίζει το Π.Δ. 31/18.

 ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες κ.λ.π.)

 ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφ’
όσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

 ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση επίδειξης του ζητούμενου εξοπλισμού σε χρόνο και τόπο που θα
τους ζητηθεί από τον Δήμο.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία  θα  δηλώνεται  ότι  έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης  και  των  τευχών  της
μελέτης της υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας, καθώς και των συναφών με
αυτή διατάξεων των κείμενων νόμων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

γ)  Εξοπλισμός  εκτέλεσης  του  έργου  Για  την  άριστη  και  απρόσκοπτη  εκτέλεση  της  εργολαβίας,  οι
διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και
λειτουργικότητα  τον  οποίο  θα  καθορίζουν  και  θα  περιγράφουν  αναλυτικά  στην  προσφορά  τους

6 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο
του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ
της  υπ’  αριθμ.  3/2019  μελέτης.  Ο  εξοπλισμός  θα  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας,  για  την  κατάλληλη
εκτέλεση των εργασιών. Η κατοχή του εξοπλισμού από τον μειοδότη θα αποδεικνύεται με τιμολόγια αγοράς
ή μισθωτήρια συμβόλαια. Η ύπαρξη του εξοπλισμού κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας θα αξιολογηθεί
θετικά.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  ο  διαγωνιζόμενος  θα  πρέπει  άμα  κριθεί  ανάδοχος  του  έργου  να
παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό δύο μέρες πριν την έναρξη των εργασιών σε επιτροπή του Δήμου
Πολυγύρου, διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

δ) Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι:

 Υποδομή  που  διαθέτει  ο  διαγωνιζόμενος  για  το  serνice  και  συντήρηση  του  προσφερόμενου
εξοπλισμού (παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των εργασιών.

 Χρονοδιάγραμμα έναρξης  εκτέλεσης  των  προσφερόμενων  εργασιών  (σημειώνεται  ότι  ο  χρόνος
έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος χρόνος έναρξης του έργου.

 Διάθεση  επάρκειας  εφεδρικού  μηχανολογικού  εξοπλισμού  και  μηχανημάτων  σύγχρονης
τεχνολογίας για την εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο του έργου.

 ISO Πιστοποιητικά:

  ISO  ΕΛΟΤ  ΕΝ  9001:2015  ή  ισοδύναμο  αυτού  διαπιστευμένο  από  το  Εθνικό  Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού του οικονομικού φορέα με αναφορά στα
είδη  –  παροχή  υπηρεσιών  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  παραλιών)  στα  οποία  θα  λάβει  μέρος  ο
οικονομικός φορέας καθώς και

 ISO  ΕΛΟΤ  ΕΝ  14001:2015  ή  ισοδύναμο  αυτού  διαπιστευμένο  από  το  Εθνικό  Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού περιβαλλοντικής διαχείρισης για την
υπηρεσία (παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών)

  ISO OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 για την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 
(παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών

ε) Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου

Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει  την εμπειρία  και  την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου στην εκτέλεση
αντίστοιχων  δραστηριοτήτων  καθώς  και  ονομαστικό  πίνακα  για  το  προσωπικό  που  θα  διατεθεί
αποκλειστικά  για  την  εκτέλεση  του  ναυαγοσωστικού  έργου  στον  Δήμο  Πολυγύρου,  σύμφωνα  με  τις
απαιτήσεις  της  τεχνικής  έκθεσης  και  για  το  οποίο  θα  δηλωθεί  και  η  εργασιακή  σχέση  (συνεταίροι,
εξωτερικοί συνεργάτες με παροχή υπηρεσιών, μισθοδοτούμενοι υπάλληλοι). Η εργασιακή τους σχέση θα
πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Η μη τήρηση του όρου επιφέρει ποινή αποκλεισμού. Για
το  απασχολούμενο  προσωπικό  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  ακριβή  αντίγραφα  των  αδειών  ασκήσεως
επαγγέλματος εγκεκριμένων από την λιμενική αρχή και αποδεικτικά στοιχεία αυτής της εργασιακής σχέσης,
επικυρωμένες ναυαγοσωστικές άδειες από Λιμενική Αρχή οι οποίες θα είναι σε ισχύ και θα αφορούν επί
ποινή αποκλεισμού το προσωπικό που έχει προσλάβει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου).

Να διαθέτουν το απαιτούμενο για την εργασία προσωπικό με την απαιτούμενη άδεια ναυαγοσώστη για τον
κάθε ναυαγοσώστη που απασχολεί,  ήτοι  τέσσερις (4) ναυαγοσώστες  εφοδιασμένοι  με την απαραίτητη
άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ. Οι τέσσερις (4) ναυαγοσώστες θα καλύπτουν τα
ναυαγοσωστικά βάθρα των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή της υπ’ αριθμ. 3/2019 μελέτης.

στ) Δήλωση για εκτέλεση ή μη αντίστοιχων έργων εντός της τελευταίας τριετίας με τις προσφερόμενες
εργασίες που θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους ΟΤΑ και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που
έχουν εκτελέσει. Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμβατική και πλήρη εκτέλεση
αντίστοιχων έργων (συμβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλή εκτέλεσης).

ζ) Στοιχεία που να αποδεικνύουν την μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή της, το εύρος των
δραστηριοτήτων  της,  τις  εμπορικές  επιδόσεις,  το  κύρος  της,  την  οικονομική  επιφάνειά  της  και  την
επαγγελματική αξιοπιστία της.

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει
στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη ότι ο
ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:

1. την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού.

2. τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice και συντήρηση για την 
διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.

3. τον καθαρισμό του εξοπλισμού.

4. την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή, τέλη και φόρους

5. την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού (ναυαγοσώστες) 
και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.

6. το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην 
εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κλπ).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

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  κεφάλαιο  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  έξι  (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί  να παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον τούτο ζητηθεί  από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

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

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε)  η οποία υποβάλλεται  από έναν προσφέροντα που έχει  υποβάλλει  δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 14-05-2019 και ώρα 10:00

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως
εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

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

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για
την  απόρριψη  όσων  τεχνικών  προσφορών  δεν  πληρούν  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών
προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,  με  βάση  τα  κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή7 προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα  των  εν  λόγω σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»
επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ,   στους  προσφέροντες.  Κατά  της  εν  λόγω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών   που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών 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

7    μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
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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. 

Στην  περίπτωση  ισοδύναμων  προφορών,  δηλαδή  προσφορών  με  την  ίδια  συνολική  τελική  βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται8 : στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες9. Κατά της εν
λόγω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  3.4  της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό
ανάδοχο»),  και  τον καλεί  να υποβάλει  εντός  προθεσμίας δέκα (10)  ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 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  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3)  εργάσιμων  ημερών από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους.  Όταν  υπογράφονται  από τον  ίδιο  φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

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

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Τ.Ε.Υ.Δ.,   ότι  πληροί,  οι  οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
8    Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016
9    Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες  δεν υποβάλλει  αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013, 

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2. και  μόνον  στην  περίπτωση  του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση  της  πράξης  που  βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη
«Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή  ηλεκτρονικού  αρχείου
Portable  Document  Format  (PDF),  το  οποίο  φέρει  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει  την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των  ισχυρισμών  του  παρεμβαίνοντος  και  δέχεται  (εν  όλω  ή  εν  μέρει)  ή  απορρίπτει  την  προσφυγή  με
απόφασή της,  η  οποία εκδίδεται  μέσα σε  αποκλειστική προθεσμία είκοσι  (20)  ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Η άσκηση  της  ως  άνω προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5,  η οποία συνεπάγεται  αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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

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

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

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

4.4 Υπεργολαβία

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

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

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

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει  ότι  συντρέχουν λόγοι  αποκλεισμού απαιτεί  ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου 132 του ν.  4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου μήνα,
ύστερα  από  σύνταξη  πιστοποιητικού  καλής  εκτέλεσης  από  την  αρμόδια  επιτροπή  του  Δήμου  που  θα
εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα.

Κάθε  τέλος  του  μηνός  θα  συντάσσεται  πιστοποίηση  εργασιών  από  τον  ανάδοχο  εργολάβο  που  θα
συνοδεύεται  από τις  αντίστοιχες εντολές, θα ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός 10
ημερών. Στη συνέχεια με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο Δήμος θα προβαίνει
στην πληρωμή του αναδόχου το αργότερο μέχρι το πέρας του επόμενου μήνα.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος  θα γίνεται  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί  από τις  αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 

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

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

β)  Κράτηση  ύψους  0,02% υπέρ  του  Δημοσίου,  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατι-
κές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφω-
νες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση πα-
ρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβα-
σης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρή-
τρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που πα-
ρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και  δύνανται  να ανακαλούνται  με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρα-
σχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι
το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-
πτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),  6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  καθ’
ύλην  αρμόδια  υπηρεσία η  οποία  και  θα  εισηγείται   στο  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  (Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των  εξυπηρετούμενων  από  την  σύμβαση  φορέων,  στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η  καθημερινή
απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης,
που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα
της  υπηρεσίας,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί.  Οι  καταγραφές  του  αποτελούν  στοιχείο  για  την  παραλαβή  του
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες. Τέσσερις (4) μήνες από 01/06/2019 έως και
την 30/09/2019 και τέσσερις (4) από 01/06/2020 έως και 30/09/2020.

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που δεν  οφείλονται  σε
υπαιτιότητα του αναδόχου10. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με
την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

10 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως
τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, 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 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.

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.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

Πολύγυρος 16-04-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της
Σύμβασης 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ  ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020».

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων
παραλιών  του  Δήμου  Πολυγύρου  για  τα  έτη  2019  και  2020.  Πιο  συγκεκριμένα  αφορά  τις
περιόδους 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2019 (4 μήνες) και 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου
2020 (4 μήνες). 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για δύο έτη καθώς τα τελευταία έτη δεν έχουν υπάρξει μεταβολές
στις  πολυσύχναστες  παραλίες  του  Δήμου.  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  τα  πρακτικά  από  τo
Λιμεναρχείo το 2018 και το 2019 ορίζονται οι ίδιες παραλίες και πιο αναλυτικά:
για  το  2018  τα  υπ’  αριθ.  2131.16/561/2018/13-04-2018,  2131.16/2137/18/02-04-2018  και
2131.16/1007/2018/20-06-2018 Πρακτικά  της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.(1γ) του Π.Δ. 31/2018
(Φ.Ε.Κ. 61 Α΄/2018) και για το 2019 το από 05-03-2019 υπ’ αριθμ’ 2131.17/434/201921-02-2019
πρακτικό  και  το  από  28-02-2019  υπ’  αριθμ’  2131.16/1439/2019/22-02-2019  πρακτικό  της
Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.(1γ) του Π.Δ.  31/2018, οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί  ως
πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις  και επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες
είναι:

1.Παραλία Γερακινής από ξενοδοχείο “IKOS OLIVIΑ” έως Παλαιά Προβλήτα, (ένας ναυαγο-
σώστης),

2.Παραλία Καλυβών από Δημοτικό Αναψυκτήριο στο «ΤΣΑΪΡΙ» ως Κουνουπιέρες Καλυβών,
(ένας ναυαγοσώστης).

3.Παραλία Ψακουδίων, από Παλιά Σκάλα ως οικισμό Βλιάλη, (ένας ναυαγοσώστης).

4.Παραλία έμπροσθεν οικισμού Μεταμόρφωσης,  Περιοχή Κατασκηνώσεων Δ/Κ Μεταμόρ-
φωσης (ένας ναυαγοσώστης).

Οι (4) ναυαγοσώστες θα καλύπτουν τα ναυαγοσωστικά βάθρα των πολυσύχναστων παραλιών του
Δήμου Πολυγύρου. Επιπλέον δύο (2) ναυαγοσώστες θα έχουν την περιπολία των ανωτέρω ακτών
από θάλασσα με το 5μετρο ταχύπλοο επαγγελματικό σκάφος και δύο (2) άλλοι ναυαγοσώστες θα πε-
ριπολούν με ειδικού τύπου εξοπλισμού 4χ4 οχήματος τις ανωτέρω πολυσύχναστες παραλίες και δύο
(2) ορίζονται ως επόπτες και θα καλύπτουν τα προβλεπόμενα ρεπό.

Η  ενδεικτική  δαπάνη  της  εργασίας  για  τις  δύο  περιόδους  (Ιούνιος-Σεπτέμβριος  2019,  Ιούνιος-
Σεπτέμβριος 2020) υπολογίζεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων  εξήντα τεσσάρων ευρώ και μη-
δέν λεπτών  (200.064,00 €) πλέον Φ.Π.Α  (4 παραλίες x 4 μήνες x 6.252 € (παραλία/μήνας) =
100.032,00€ ανά έτος). 

Στην  τιμή  6.252€  ανά  παραλία  και  ανά  μήνα  συμπεριλαμβάνεται  πέραν  της  αμοιβής  του
ναυαγοσώστη  και  όλων  των  εργοδοτικών  και  λοιπών  επιβαρύνσεων  του  προσωπικού
συμπεριλαμβανομένων  και  των  επιβαρύνσεων  για  εργασία  κατά  το  σαββατοκύριακο,  ο
απαιτούμενος  μηχανολογικός  εξοπλισμός  και  όλα  τα  έξοδα  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Σ.Υ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλων
των νόμιμων κρατήσεων.
Σε  περίπτωση  όπου  κατόπιν  των  πρακτικών  των  λιμεναρχείων  μειωθούν  οι  πολυσύχναστες
παραλίες (άρα και ο αριθμός των απαιτούμενων ναυαγοσωστών κ.λ.π.), ο ανάδοχος δεν θα παρέχει
υπηρεσίες στις αντίστοιχες παραλίες και επομένως δεν θα πληρωθεί  την αντίστοιχη συμβατική
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αμοιβή όπως αναλύεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016.

Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει
το  απαραίτητο  βάσει  νομοθεσίας  (Π.Δ.  31/2018)  προσωπικό  (το  απαιτούμενο  αριθμό
ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα
για την καλή εκτέλεσή του.  

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

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

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

3. 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»

4. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

6. του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

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

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

9. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α).

10. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  Π1/542/4.3.2014  εγκύκλιο  με  θέμα  «Ενημέρωση  για  το  Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).

11.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν..3731/2008

12. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

13. του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

14. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”

15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

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

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

18. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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19. Του Π.Δ.31/2018 «Σχολές  ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,  χορήγηση άδειας  ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική  πρόσληψη  ναυαγοσώστη  σε  οργανωμένες  ή  μη  παραλίες»,  όπως
τροποποιημένες ισχύουν.

20. του άρθρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου
22 του Ν. 4144/2013 

21. της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων »

22. της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

Ο Δήμος  Πολύγυρου  θα  αναθέσει,  μετά  από  διαγωνισμό  µε  βάσει  την  από  άποψη
τεχνικοοικονοµικά  συµφερότερη  προσφορά  για  τον  ∆ήµο,  την  προαναφερόμενη  υπηρεσία  σε
ανάδοχο  που  θα  διαθέτει  το  απαραίτητο  βάσει  νομοθεσίας  (Π.Δ.  31/2018)  προσωπικό,  τον
εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση
της υπηρεσίας.

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Περιγραφή

Αριθμός
παραλιών

Μήνες
ναυαγοσω

στικής
κάλυψης

Τιμή μονάδας
ναυαγοσωστικής

κάλυψης ανά
παραλία και ανά

μήνα (€)

Αξία (€)

1 Πολυσύχναστες παραλίες Δήμου
Πολύγυρος για το έτος 2019

4 4  6.252€ 100.032,00€

2 Πολυσύχναστες παραλίες Δήμου
Πολύγυρος για το έτος 2020

4 4  6.252€ 100.032,00€

Άθροισμα 200.064,00€

ΦΠΑ 24% 48.015,36€

Σύνολο 248.079,36€

Η  τιμή  μονάδας  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  ανά  παραλία  και  ανά  μήνα  για  την  «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ  ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019  & 2020 », περιλαμβάνει:

α) τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού,

 Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

 Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της
άψογης λειτουργίας του.

 Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, συντή-
ρηση κ.λ.π.)

 Την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι.

β) το απαιτούμενο προσωπικό,  
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 Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές
των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απα-
σχόλησή του.

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

           ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ :  

        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 1-4)

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για την:  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ   ΚΑΛΥΨΗ   ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020».

Ο  Δήμος  Πολύγυρου  θα  αναθέσει,  μετά  από  διαγωνισμό  την  προαναφερόμενη  υπηρεσία,  σε
ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή
εκτέλεση.

Άρθρο 1  ο  .  Διάκριση χώρου εργασίας  

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του αναδόχου ορίζεται η παραλιακή
ζώνη των ακτών του Δήμου Πολυγύρου και συγκεκριμένα :

1.Παραλία Γερακινής  από ξενοδοχείο “IKOS OLIVIΑ” έως Παλαιά Προβλήτα,  (ένας  ναυαγο-
σώστης),

2.Παραλία Καλυβών από Δημοτικό Αναψυκτήριο στο «ΤΣΑΪΡΙ» ως Κουνουπιέρες Καλυβών, (ένας
ναυαγοσώστης).

3.Παραλία Ψακουδίων, από Παλιά Σκάλα ως οικισμό Βλιάλη, (ένας ναυαγοσώστης).

4.Παραλία έμπροσθεν οικισμού Μεταμόρφωσης, Περιοχή Κατασκηνώσεων Δ/Κ Μεταμόρφωσης
(ένας ναυαγοσώστης).

Άρθρο 2  ο  . Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών  

2.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται  να υποδείξει  στην προσφορά όλα τα τεχνικά και μηχανικά
μέσα που προβλέπονται  στο  Π.Δ.  31/2018 ως  απαραίτητα  για  την  εκτέλεση  του  έργου  και
συγκεκριμένα:

1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων,
ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών,
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο
μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩ-
ΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η
έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.

2) Αδιάβροχο φακό.

3) Κυάλια.

4)Ναυαγοσωστικό σωσίβιο (Σχήμα 1).
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Σχήμα 1: Ναυαγοσωστικό σωσίβιο

 Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων (Σχήμα 2)

Σχήμα 2: Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων

     6)Σωστικός σωλήνας (Σχήμα 3). (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).

Σχήμα 3: Σωστικός σωλήνας

 Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του (Πίνακας 1).

Σελίδα 37





Πίνακας 1 : Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
(ΚΥΤΙΑ)

Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά 1

Αναλγητικά 1

Ενέσιμο κορτικοειδές 1

Σύριγγες 5<χ 2

Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων 2

Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου 1

Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Βrook 1

Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου guedel 1

Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) 1

Επίδεσμοι κοινοί 5

Γάζες αποστειρωμένες πακέτα 2

Ελαστικός επίδεσμος 1

Αποστειρωμένο  τούλι  εμβαπτισμένο  σε  νερό  και  φυτικά  έλαια  για
έγκαυμα

2

Mercurochrom 50 cc

Οξυζενέ 50 cc

Οινόπνευμα 50 cc

Λευκοπλάστης 1

Ψαλίδι κοινό 1

8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.

9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50)
μέτρων.

10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΓΟ-
ΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD.

11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD.

12) Γυαλιά ηλίου.

13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυ-
τής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης.

14) Ισοθερμικές κουβέρτες.

15) Καταδυτικό μαχαίρι.

16) Μάσκα βυθού.

17) Βατραχοπέδιλα.

18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
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19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩ-
ΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρω-
σης.

20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμε-
ταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίο-
πτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο)  και  αναφέρεται  εγγράφως στην τοπική  Λιμενική
Αρχή.

21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).

22) Κοινή σφυρίχτρα.

23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα).

24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή).

25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).

26) Φορητή συσκευή VHF.

και επιπλέον 

πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, επιπλέον, ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγε-
γραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον
πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κα-
τηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η
ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης.
Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF
GPS –  PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ.  Στο
σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά
για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις.

2.2 Τοποθετούν  σε  εμφανή  σημεία  πρόσβασης,  στο  χώρο  των  λουτρικών  εγκαταστάσεων,
ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν
υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής
πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112). 

 2.3    Βάθρο ναυαγοσώστη

◦ Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο
ώστε να αντέχει  σε οποιεσδήποτε καιρικές  συνθήκες  και φέρει απαραίτητα κλίμακα
ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του
βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα.

◦ Η  θέση  του  βάθρου  είναι  τέτοια  ώστε  να   διασφαλίζεται  ο  έλεγχος  και  η  τέλεια
κατόπτευση με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.

◦ Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η
πινακίδα  με  την  ένδειξη  των  πρώτων  βοηθειών  και  επαίρεται  στον  ιστό  η  σημαία
ναυαγοσώστη.

◦ Εφόσον  για  οποιονδήποτε  λόγο  απουσιάζει  ο  ναυαγοσώστης  από  τη  λουτρική
εγκατάσταση,  αφαιρείται  η  πινακίδα  με  την  ένδειξη  των  πρώτων  βοηθειών  και
επαίρεται  επί  ιστού η σημαία που δεικνύει  την απουσία ναυαγοσώστη. Ο ανάδοχος
είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την
εκτέλεση  των  εργασιών,  καθώς  και  το  αναγκαίο  ειδικευμένο,  έμπειρο  και  ικανό,
προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του Δήμου
Πολύγυρου.
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◦ Οριοθέτηση  των  ακτών  με  μεγάλα  κόκκινα  μπαλόνια  όπως  προβλέπεται  από  τη
νομοθεσία  για  την  προστασία  των  λουομένων  και  αυτό  θα  αποδεικνύεται  με
αποδεδειγμένη εμπειρία. (Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ΟΤΑ).

Ο αριθμός και οι παραλίες όπου θα τοποθετηθούν τα βάθρα είναι:

1.Παραλία Γερακινής  από ξενοδοχείο “IKOS OLIVIΑ” έως Παλαιά Προβλήτα,  (ένας  ναυαγο-
σώστης),

2.Παραλία Καλυβών από Δημοτικό Αναψυκτήριο στο «ΤΣΑΪΡΙ» ως Κουνουπιέρες Καλυβών, (ένας
ναυαγοσώστης).

3.Παραλία Ψακουδίων, από Παλιά Σκάλα ως οικισμό Βλιάλη, (ένας ναυαγοσώστης).

4.Παραλία έμπροσθεν οικισμού Μεταμόρφωσης, Περιοχή Κατασκηνώσεων Δ/Κ Μεταμόρφωσης
(ένας ναυαγοσώστης).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργα-
ζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).

          

Άρθρο 3  ο    Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου   

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι το απαιτούμενο
σύμφωνα με τη νομοθεσία,δηλαδή όσα άτομα χρειάζονται ως ναυαγοσώστες εφοδιασμένοι με την
απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ.

3.1     Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη :

 Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ’ όλη την διάρκεια
της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο
χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη από 10.30’
π.μ. έως 17.30’ μ.μ. και για 7 ημέρες την εβδομάδα.

  Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους,
είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.

Άρθρο 4  ο  . Δαπάνη του έργου  

4.1   Η δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  για  το  έτος  2019
προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των  100.032,00  ευρώ  πλέον  του  Φ.Π.Α.  και  για  το  έτος  2020
προϋπολογίζεται στο ποσό των 100.032,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(ΑΡΘΡΑ 5-9)

Άρθρο 5  ο  . Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας  

5.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο του
έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
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5.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και
των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται
στην άγνοια  των  συνθηκών και  αναγκών των  παραλιακών  ζωνών του Δήμου για  περιπτώσεις
προβλημάτων  ή  αδυναμίας  εκτέλεσης  εργασιών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  συγγραφή
υποχρεώσεων.

5.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξα-
σφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα
οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προ-
σωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.). 

5.4  Ο ανάδοχος  τελεί  πάντοτε  υπό την εποπτεία της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του Δήμου προς  τις
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για
να πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του.

5.5 Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες
τήρησης «περί ναυαγοσωστικού έργου».

5.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το προσωπικό του,
οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου
για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.

5.7 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται
και  ασφαλίζεται  αποκλειστικά  από  τον  ανάδοχο.  Σημειώνεται  ρητά  ότι  απαγορεύεται  η
απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί
να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5.8 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα  αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο
Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού
έργου.

5.9 Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να
διατηρείται καθαρός.

Άρθρο 6  ο  .  Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει στο φάκελο της προσφοράς τους να έχουν συμπληρωμένη υπεύθυνη
δήλωση και να δεσμεύονται για τα παρακάτω :

6.1 Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας,
ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το
προβλεπόμενο  πρόγραμμα  εργασιών  χωρίς  διακοπή.  Υποχρεούται  να  ειδοποιήσει  άμεσα  την
αρμόδια  υπηρεσία  για  την  αδυναμία  εκτέλεσης  της  προγραμματισμένης  εργασίας  και  να
ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της.

6.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο λόγο μέρος αυτής, από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

6.3 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχη-
μάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμ-
βούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο
ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

6.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το συμβατικό έργο καθημερινά καθώς και Κυριακές και
Αργίες και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο.
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6.5 Για την διαμόρφωση της οικονομικής  προσφοράς,  οι  διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει  να λάβουν
υπόψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που
αφορούν :

 Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

 Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της
άψογης λειτουργίας του.

 Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές
των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απα-
σχόλησή του.

 Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, συντήρη-
ση κ.λ.π.)

 Την ασφαλιστική  κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς  και  διάφορα συναφή
τέλη και φόροι.

Άρθρο 7  ο  . Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλει να καταθέσει στον Δήμο εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών-μελών, αυτό
το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Δια-
γωνιζομένου, υπέρ του οποίου εκδίδονται.

Άρθρο 8  ο  .  Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών  

8.1. Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου
μήνα, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Υπηρεσία του  Δή-
μου που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα. Κάθε τέλος του μη-
νός θα συντάσσεται πιστοποίηση εργασιών από τον ανάδοχο εργολάβο που θα συνοδεύεται από τις
αντίστοιχες εντολές, θα ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός 10 ημερών. Στη συ-
νέχεια με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο Δήμος θα προβαίνει  στην πλη-
ρωμή του εργολάβου το αργότερο μέχρι το πέρας του επόμενου μήνα.

8.2. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

8.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων
εργασιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,
βεβαίωση του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ όπου θα αναφέρεται η εξόφληση των ασφαλιστικών
εισφορών για το έργο και φορολογική ενημερότητα.

Άρθρο 9  ο  .  Ρήτρες  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας με τον ανάλογο
εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία
όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο  των δέκα (10) ημερών διάστημα εκτιμούμε-
νο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαι-
τούμενου εξοπλισμού και προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδο-
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χος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοι-
νώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα
5.000,00 €,  για κάθε ημέρα καθυστέρησης και γιά είκοσι συνολικά ημερολογιακές ημέρες.
Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται
έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016.

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.

 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες και εφ' όσον
ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

 Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί
το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς,
να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθε-
σμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

 Βασική, επίσης, υποχρέωση του αναδόχου είναι η συστηματική διατήρηση των συνθηκών
καθαριότητας και υγιεινής στα μηχανήματα και τους χώρους που τα χρησιμοποιεί. Σε περί-
πτωση παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα και ανά περίπτωση, το ίδιο ποσόν
της παραγράφου  9.1.

 Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί
το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς,
να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθε-
σμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ :  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΡΘΡΑ 10-11)

΄Αρθρο  10  ο  .  Περιεχόμενο προσφοράς       

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω :

10.1. Οικονομική προσφορά  
10.1.1 Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει
να λάβουν υπ’ όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το
κόστος και τα έξοδα που αφορούν 

  την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού.
  τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice και συντή-

ρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.
 τον καθαρισμό του εξοπλισμού.
 την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή, τέλη

και φόρους
 την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού (ναυα-

γοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.
 το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνο-

γνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κλπ).

10.2   Τεχνική προσφορά   

10.2.1  Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση των προσφερόμενων εργασιών και εξοπλι-
σμών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της παρού-
σας μελέτης και της σχετικής διακήρυξης .

10.2.2   Εξοπλισμός εκτέλεσης του έργου
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Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να
διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που
θα καθορίζουν στην προσφορά τους, ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, για την κα-
τάλληλη εκτέλεση των εργασιών. Η κατοχή του εξοπλισμού από τον μειοδότη θα αποδεικνύεται
με τιμολόγια αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια.

10.2.3   Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι:

 Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το serνice και συντήρηση του προσφερόμε-
νου εξοπλισμού (παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των εργα-
σιών.

 Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόμενων εργασιών.

 Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης
τεχνολογίας για την εκτέλεση εργασιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο της εργασί-
ας.

10.2.4   Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου

Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου στην
εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων:

α) Δήλωση για εκτέλεση αντίστοιχων ακριβώς έργων ιδίας ή μεγαλύτερης έκτασης με τις
προσφερόμενες εργασίες που θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους ΟΤΑ και άλλους φορείς στην
Ελλάδα  ή  στην  αλλοδαπή  που  έχουν  εκτελέσει.  Επίσημα  αποδεικτικά  έγγραφα  που  θα
αποδεικνύουν  την  συμβατική  και  πλήρη  εκτέλεση  αντίστοιχων  έργων  (συμβάσεις,
συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) . 

β) Στοιχεία που να αποδεικνύουν την μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή της,
το εύρος των δραστηριοτήτων της, τις εμπορικές επιδόσεις, το κύρος της, την οικονομική
επιφάνειά της και την επαγγελματική αξιοπιστία της.

10.3   Εναλλακτικές προσφορές      

        Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

10.4 Πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και συγκεκριμένα:

 Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο
επίσημο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που θα βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων εφαρμόζει στην
επιχείρησή του σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 με εφαρμογή
στην παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών και κολυμβητικών δεξαμενών
καθώς και στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

 Πιστοποιητικό  διαπιστευμένου  φορέα από το Εθνικό  Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή
άλλο επίσημο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που θα βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων εφαρμόζει
στην επιχείρησή του σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας σε
συμμόρφωση με το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008  με εφαρμογή στην
παροχή  υπηρεσίας  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  παραλιών  και  κολυμβητικών  δεξαμενών
καθώς και στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

 Πιστοποιητικό  διαπιστευμένου  φορέα από το Εθνικό  Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή
άλλο επίσημο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που θα βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων εφαρμόζει
στην επιχείρησή του σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συμμόρφωση με το Διεθνές
πρότυπο  ΕΛΟΤ  EN  ISO  14001:2015   με  εφαρμογή  στην  παροχή  υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών και κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και στη σχολή
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
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Προσφορά  χωρίς  τα  απαιτούμενα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ελέγχου  ποιότητας  και
διαχείρισης κρίνεται μη αποδεκτή.

Άρθρο 11ο. Επιλογή ανάδοχου

11.1 Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών
ερωτήσεων  προς  τους  διαγωνιζόμενους  προκειμένου  να  διευκρινίσει τυχόν  ασάφειες  των
προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα).

11.2 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την από άποψη τεχνικοοικονομικά συμφερότερη
προσφορά.

11.3 Για  την  επιλογή της συμφερότερης  προσφοράς  αξιολογούνται  μόνο οι  προσφορές  που
είναι  αποδεκτές  σύμφωνα  με  τους  καθοριζόμενους  ουσιώδεις  όρους  της  διακήρυξης  και  της
συγγραφής υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται
ως επουσιώδεις ή μη επιθυμητοί.

11.4 Για  την  επιλογή  του  ανάδοχου  θα  πραγματοποιηθεί  αξιολόγηση,  βαθμολόγηση  και
υπολογισμός του τελικού βαθμού κάθε προσφοράς βάσει των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων
που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Η
αξιολόγηση,  βαθμολόγηση  και  κατάταξη  με  βάση  τον  τελικό  βαθμό  που  θα  λάβει  η  κάθε
προσφορά, θα γίνει με κριτήρια και μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια.

11.5 Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και το
άνοιγμα  των  οικονομικών  προσφορών,  βάσει  του  οποίου  οι  προσφορές  κρίνονται  τυπικά
αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών προσφορών.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες
αξιολόγησης.

11.6 Η  επιλογή  του  ανάδοχου  θα  γίνει  µε  βάση  την  από  άποψη  τεχνικοοικονοµικά
συµφερότερη  προσφορά  για  τον  ∆ήµο.  Για  την  ανάδειξη  της  συµφερότερης  προσφοράς,  η
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης για ανάθεση του έργου
µε βαθµολογία κριτηρίων που απαρτίζονται στις κάτωθι οµάδες :

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης   είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων 

Για  την  ανάδειξη  της  συµφερότερης  προσφοράς,  η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από
αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης για ανάθεση του έργου µε βαθµολογία κριτηρίων που απαρτίζονται
στις κάτωθι οµάδες :

 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Uτ) ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ
Συντελεστής

βαρύτητας (β)
(%)

 α1.Εξοπλισμός  που  διατίθεται  για  την  εκτέλεση  του  έργου.  (Διάθεση  του
απαιτoύμενoυ εξοπλισμού)

25

 α2  .Προηγούμενη  Εμπειρία  του  διαγωνιζόμενου  σε  παροχή  αντίστοιχων
εργασιών, ικανότητα και διαγωγή και προηγούμενη συνεργασία με τον Δήμο και
άλλων ΟΤΑ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

35

 α3. Επάρκεια, εμπειρία και ικανότητα του προσωπικού για την εκτέλεση του
έργου (αντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλματος των ναυαγοσωστών που
θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος με χρονολογία απόκτησης άδειας επαγγέλματος
κλπ)

20

Σελίδα 45





 α4. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου 5

 α5. Διάθεση εφεδρικού εξοπλισμού και service 15

H βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία
είναι  100 βαθμοί  για  τις  περιπτώσεις  που ικανοποιούνται  ακριβώς  όλοι  οι  όροι  των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Προσφορές που θα
λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, βαθμό κάτω του 100, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  είναι  εκείνη  που  παρουσιάζει  το
μικρότερο λόγο της τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της.

Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Ο  συνολικός  βαθμός  της  τεχνικής  αξιολόγησης  κάθε  διαγωνιζόμενου  υπολογίζεται  από  την
παρακάτω σχέση:

ΣΒτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii) + (Uτiii x βiiii) + (Uτiv x βiv)

όπου :

ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου,

Uτ = ο βαθμός του κριτηρίου και

β = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από τον τύπο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  .  
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΑ 12 -16)

Άρθρο 12ο. Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

β) Ο προϋπολογισμός

γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

ε) Η προσφορά του ανάδοχου (τεχνική και οικονομική).

στ) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο

Άρθρο 13ο. Ισχύουσες, διατάξεις

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

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

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

3 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», 

4 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

5 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

6 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν.  3863/2010 (Α 115) “Νέο
ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

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

8 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).

9 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α).

10    Την  με  αριθμ.  πρωτ.  Π1/542/4.3.2014  εγκύκλιο  με  θέμα  «Ενημέρωση  για  το  Εθνικό  Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).

11    Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3731/2008

12     του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

13     του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

14     του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

15     του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

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

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

18    του το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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19 Του  Π.Δ.31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική
πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.», όπως τροποποιημένες ισχύουν.

20 του άρθρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις  εργασιακές  σχέσεις»,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.  1  του  άρθρου  22  του  Ν.
4144/2013 

21     της  με  αρ.  Π1 2380/2012 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

22    της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Άρθρο 14ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του
διαγωνισμού φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ.

Άρθρο 15ο. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται για οκτώ (8) μήνες,  τέσσερις (4)
μήνες  από 01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και τέσσερις (4) μήνες  από 01 Ιουνίου έως 30
Σεπτεμβρίου 2020. 

Άρθρο   16  ο  .    Προσωπικό - Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισμός  

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  το  αργότερο  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  έναρξη  των  εργασιών  να
παρουσιάσει  όλο  τον  απαιτούμενο  τεχνικό  και  μηχανικό  εξοπλισμό  που  αναφέρεται  στο
Π.Δ.31/2018 καθώς και στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

[Για συμβάσεις κάτω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση
με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην
ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και  www.hsppa.gr,, η οποία θα ανταποκρίνεται: α]
στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή,  με βάση τα έγγραφα
της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν
καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της
διακήρυξης, είτε  ως  αρχείο  PDF,  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά  ως
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ως άνω δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου
να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων Παραλιών
Δήμου Πολυγύρου για δύο έτη», όπως ορίζονται από την διακήρυξη συμπεριλαμβανομένων όλων
των  εργοδοτικών  και  λοιπών  επιβαρύνσεων  του  προσωπικού  συμπεριλαμβανομένων  και  των
επιβαρύνσεων για εργασία κατά το σαββατοκύριακο, όλων των εξόδων για την εκτέλεση του έργου
και  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  Διακήρυξης  και  της  Σ.Υ.  και  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

α/α

Περιγραφή

Αριθμός
παραλιών

Μήνες
ναυαγοσω

στικής
κάλυψης

Τιμή μονάδας
ναυαγοσωστικής

κάλυψης ανά
παραλία και ανά

μήνα (€)

Αξία (€)

1 Πολυσύχναστες  παραλίες  Δήμου
Πολύγυρος για το έτος 2019

4 4

2 Πολυσύχναστες  παραλίες  Δήμου
Πολύγυρος για το έτος 2020

4 4

Άθροισμα

ΦΠΑ 24%

Σύνολο

Προσφορά εργασιών  (χωρίς Φ.Π.Α.)  : (Αριθμητικά) . . . . . . . . . . . . .  €  & 
ολογράφως : . . . . . . . . . 

Φ.Π.Α. (Αριθμητικά) . . . . . . . . . . . . €  (& ολογράφως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Συνολική Προσφορά  (Αριθμητικά)  . . . . . . . . . . . . €  (& ολογράφως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . )

Πολύγυρος,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

α/α

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

   
                                                           (ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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