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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΖΑΓΟΡΑ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Πόλη ΖΑΓΟΡΑ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 37001 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 

Τηλέφωνο 2426350105 

Φαξ 2421023128 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com                                               
Αρµόδιος για πληροφορίες Κοπατσάρης ∆. 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ (Ν.Π.∆.∆.)  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στον 

Υποτοµέα Κεντρικής Κυβέρνησης 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.dimos-

zagoras-mouresiou.gr 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/16.  

 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Η δαπάνη για την  σύµβαση βαρύνει τους  Κ.Α. 70-6117.03 "Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών 

∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου" και Κ.Α. 70-6117.04 "Οριοθέτηση και εξοπλισµός πολυσύχναστων 

παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου", µε σχετική πίστωση του προϋπολογισµού 110.000,00€και 

5.000,00€ αντίστοιχα . 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
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Αντικείµενο της σύµβασης  είναι «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ»  
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 75252000-7 Υπηρεσίες διάσωσης                

Προσφορές υποβάλλονται   για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας προϋπολογισµού και για  όλες 

τις οµάδες του προϋπολογισµού, επί ποινή αποκλεισµού. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 126.133,46€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24 % . 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση έως 30.09.2021 . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και  II της παρούσας διακήρυξης.  

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

βάσει χαµηλότερης τιµής, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 

 

Η ανάγκη για προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία προήλθε από: 

 

α) γεγονότα απρόβλεπτα, καθώς το  Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος µε το υπ' αρίθµ. 

2131.16/2614/21.04.2021 έγγραφό του καλεί την Τριµελή Επιτροπή καθορισµού πολυσύχναστων 

παραλιών να προβεί άµεσα σε επανεξέταση-τροποποίηση των αποφάσεων που έχει εκδώσει σε 

προγενέστερο διάστηµα για τον καθορισµό πολυσύχναστων παραλιών. 

 

β) δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε 

διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού η έναρξη της 

ναυαγοσωστικής περιόδου ορίζεται η 01.06.2021 σύµφωνα µε το άρθρο16, του Ν. 4676/2020, 

"Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών ", κατά το οποίο «Η υποχρέωση αυτή ισχύει 

κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 30 Σεπτεµβρίου, από ώρες 10.00 έως και 18.00, 

κατ’ ελάχιστον...". 

 

γ) οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του 

∆ήµου καθώς το έγγραφο που αφορά τον ορισµό πολυσύχναστων παραλιών εκδίδεται από την 

Λιµενική Αρχή.  

 

δ) Τον έντονο κυµατισµό που δηµιουργείται, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες γι αυτό συνθήκες, οι 

οποίες καθιστούν το κολύµπι άκρως επικίνδυνο. Ήδη στο παρελθόν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές 

καθώς πολλοί αψηφούν τον κίνδυνο. 

 

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:  

 

-τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε.Ε)» (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά, µε την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. «..Η 

διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για 

δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 

περιπτώσεις:  […] γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε 

διαπραγµάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 
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κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

 

-Την διάταξη του  άρθρου 3 παρ.1 περιπτ. ιδ Ν. 4623/2019 η οποία ορίζει ότι «ιδ) Η οικονοµική 

επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και 

προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 

αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση», συνεπώς και στις εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις, όπως εν προκειµένω , να αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση προµηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων  σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

 

-Σχετικές Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ), το οποίο δέχεται ότι απρόβλεπτες περιστάσεις 

είναι τα γεγονότα που δεν µπορούν αντικειµενικά µε βάση τα διδάγµατα της ανθρώπινης πείρας και 

λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει 

να απορρέουν από έλλειψη προγραµµατισµού και επιµέλειας της αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά 

πράξεις ΕΛ.ΣΥΝ :  91, 105, 171, 191, 200, 205 και 214/2007, 15 και 74/2008). 

 

 -Το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.» 

 

-Το υπ' αρίθµ. 2131.16/2780/28.04.2021 (Α∆Α: 6ΥΣΘ4653ΠΩ-ΓΨ9) έγγραφο του Αρχηγείου 

Λιµενικού Σώµατος µε θέµα "Τροποποίηση απόφασης χαρακτηρισµού χώρων αιγιαλού παραλίας ως 

πολυσύχναστων" 

-τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «περί Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µετά την εφαρµογή του Ν. 4412/2116. 

 

-τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 περί κατάργησης της παρ. 3 του άρθρου 199 «Κινητά πράγµατα των 

∆ήµων και Κοινοτήτων» του Ν. 3463/2006 και τη σχετική αιτιολογική έκθεση του νόµου αυτού, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά την ισχύ του Ν. 4412/2116. 

 

-τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 201/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό». 

 

-τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018) για τον διατάκτη 

στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού και τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/Α), σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση των δαπανών 

και την διάθεση των πιστώσεων, καθώς επίσης καταρτίζει τους όρους και συντάσσει την διακήρυξη, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά την εφαρµογή του Ν. 4412/2116. 

 

-τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» όπως ισχύει. 

 

-τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

συγχωνεύσεις Νοµικών προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου τοµέα- Τροποποίηση διατάξεων 

του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

 

-την παρ. ζ του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 περί «Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας 

στην οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16-2-2011 για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει µετά την εφαρµογή του Ν. 4412/2016. 
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-τις διατάξεις της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας και 

διαχείρισης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

-την αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

 

-τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου 

άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) και εν συνεχεία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά την 

εφαρµογή του Ν. 4412/2116. 

 

-τον Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45/Α), 

όπως ισχύει». 

 

-τον Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

131/Α) και τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α). 

 

-τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων 

για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

 

-τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 µε την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ 

ιστ) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – 

βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» περί «συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης για την διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών µετά από διαδικασία κληρώσεως». 

 

-το Π∆ 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31-8-2020) Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 

ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη παραλίες. 

 

-τις διατάξεις του Π.∆. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 

-την κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε αριθ. 23/α.π.949/13.2.2018 (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-

Κ3Ε) «Ειδικά θέµατα συµπλήρωσης του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) και 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ)». 

 

-την Μελέτη (Τεχνική περιγραφή – Αναλυτική περιγραφή των επιµέρους τµηµάτων - Ενδεικτικό 

Προϋπολογισµό – Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς – Παραρτήµατα). 

 

-Την υπ’ αριθ. 39/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:ΨΞΤΥΩΡΚ-ΤΩΞ), µε την 

οποία συγκροτήθηκε η αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών  για 

υπηρεσίες . 

 

-Την δέσµευση για την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 126.133,46€ που θα βαρύνει το έτος 

2021 στους: 

Κ.Α. 70-6117.03 
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"Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου" 

110.000,00 ευρώ, για το έτος 2021 µε α/α 490 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (Α∆Α: 671ΦΩΡΚ-

5Υ8) και 

70-6117.04  
"Οριοθέτηση και εξοπλισµός πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου" 

5.000,00ευρώ, για το έτος 2021 µε α/α 489 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (Α∆Α: 63ΦΙΩΡΚ-

ΝΥ∆) 

-Την υπ’ αριθ. 118/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:6ΒΖΧΩΡΚ-7Ο∆) µε την οποία 

εγκρίθηκε η µελέτη και καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης δηµόσιου  ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

µε διαπραγµάτευση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016. 

-Το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 21REQ008570363 και το εγκεκριµένο αυτού µε Α∆ΑΜ: 

21REQ008598971 

-Το µε αριθ. πρωτ. 2131.16/2780/2021 - 28/04/2021 έγγραφο του Κεντρικού Λιµεναρχείου Βόλου 

(Α∆Α: 6ΥΣΘ4653ΠΩ-ΓΨ9) µε το οποίο χαρακτηρίστηκαν ως πολυσύχναστες παραλιακές περιοχές 

του ∆ήµου µε ανάγκη πρόσληψης ναυαγοσωστών κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και 

Σεπτέµβριο, οι οποίοι πρέπει να είναι προσοντούχοι, εφοδιασµένοι µε  Άδεια της Λιµενικής Αρχής 

σε ισχύ και εφοδιασµένοι µε τον ανάλογο υλικοτεχνικό εξοπλισµό.  

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20.05.2021, ηµέρα: Πέµπτη ώρα: 

14:00' µ.µ. 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr 

 

14.05.2021 
Ηµέρα: 

Παρασκευή 
Ώρα: 14:00' µ.µ. 

14.05.2021 
Ηµέρα: 

Παρασκευή 
Ώρα:15:00'µ.µ. 

20.05.2021 
Ηµέρα: Πέµπτη 
Ώρα: 14:00'µ.µ. 

26.05.2021 
Ηµέρα: Τετάρτη 
Ώρα:10:00΄ π.µ. 

 
1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) : http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr στο πεδίο "∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ". 

 

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. 
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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. 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η  υπ΄ αρίθµ. 5033/13.05.2020 ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 

2. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

3. το σχέδιο της σύµβασης  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι επίσης διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση:  

• στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

(www.eprocurement.gov.gr).  

• στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :http://www.dimos-zagoras-
mouresiou.gr στο πεδίο "∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ". 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους , που 

ανέρχεται σε 10,00 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν 

της αναφεροµένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή 

ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 

τους στον ενδιαφερόµενο. 

Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την προστασία του 

εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης : Ο οικονοµικός 

φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες 

που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών 

από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν 

κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της 

σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων, υποβάλλονται το αργότερο  2 ηµέρες πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

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 





9  

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 µια  (1) ηµέρα 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 ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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).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 σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], 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 ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα 

κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων, 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 
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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 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές νοµίµως λειτουργούσες σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που 

θα διαθέτουν το προσωπικό, τον εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την σχετική εµπειρία για την 

εκτέλεση της εργασίας. 

Η κατάθεση προσφοράς από τον διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά την 

σύνταξη της προσφοράς του τις απαιτήσεις των ζητούµενων υπηρεσιών/εργασιών όπως αυτές 

αποτυπώνονται στην Μελέτη του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου/Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας . 

 

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 ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού 

δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (2.034,00€).  

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 (ήτοι έως 20.12.2021) του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, 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, 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/∆ΕΥ 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 





11  

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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 

τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε 

στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 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’ 

ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του 

∆ιοικητικού 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 καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία 
της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) 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. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
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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/∆1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα 

αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσµευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 

σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 

προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 

οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 

συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού 

φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
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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. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού). 

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 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  
Να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 

κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος 

Α' του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. 

Για την απόδειξη της προαναφερόµενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / 

βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
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αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 

 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
∆εν απαιτείται. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
∆εν απαιτείται 

 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
∆εν απαιτείται 

 

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.  

  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 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 

και 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 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ).  

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 δικαιολογητικά: 

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 
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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 (Φορολογική, Ασφαλιστική Ενηµερότητα) και 2.2.3.4 περίπτωση 

β΄(Πτώχευση, Εκκαθάριση, Αναγκαστική ∆ιαχείριση) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας  

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 ∆ηµοσίων Εσόδων. 

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 ∆ιεύθυνση 

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.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του 

πιστοποιητικού.(ν.4605/2019 αρ.46). 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 

το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά µπορεί να αντικαθίστανται 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 
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αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 

81 του ν. 4412/2016 και 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. 

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 

Υλικού 

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

∆εν απαιτείται. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6  

∆εν απαιτείται. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7  

∆εν απαιτείται. 

 

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 ∆.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 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.8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
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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 τιµής.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα.II της 

∆ιακήρυξης  για  όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες  .  

∆εν 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  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών : 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 3.1.1), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 την Υπουργική 

Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α 

Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την προσφορά τους, µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής 

συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση  προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 3.1.1), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
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φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 την Υπουργική 

Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α 

Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την προσφορά τους, µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής 

συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση  προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 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. 

∆εν 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 ψηφιακά και υποβάλλονται 

από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
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αρχεία. 

 

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, µε την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 

υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς. 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης. 

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). ∆εν 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. 

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 διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf τα κάτωθι: 

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

διαδικασία περιλαµβάνουν: Τα δικαιολογητικά αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της παρούσας 

διακήρυξης  . 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά η οποία 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  II της ∆ιακήρυξης, 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  

Οι οικονοµικοί φορείς εφόσον απαιτείται, αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
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οικονοµικών προσφορών 
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα III της διακήρυξης:  

Α. Τιµές 

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 σε µορφή pdf.] 

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.  

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 B του Παραρτήµατος I της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωµής 

που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 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 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 





21  

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 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. 

 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιηµένο για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 26.05.2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00' π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση όλων των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «δικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά και οικονοµική προσφορά» 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων. 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω 

των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές 

µετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών προσφορών και λοιπών 

στοιχείων αυτών.  
Επισηµαίνεται πως οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά από την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία διενέργειας του 

διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο 

στάδιο 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 
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Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων 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 µόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση 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 όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, οι  φάκελοι 

όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 

δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη 

και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή 

προς έγκριση. 

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ 

των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 

προσφορές.   

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α , β και γ στάδια θα πραγµατοποιηθούν ενιαία και  στην ίδια δηµόσια 

συνεδρίαση, µετά από  κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οπότε και θα συνταχθεί ένα ενιαίο 

πρακτικό. 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόµενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή 

στους συµµετέχοντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

3.2 ∆ικαιολογητικά αναδόχου 
Υποβάλλονται  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 2.2.9.1. 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. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  





23  

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.   

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) 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 ∆ικαστική 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.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 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. 
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Οι αναθέτουσες: 

• 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. 

Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, ο οικονοµικός φορέας, εφόσον του ζητηθεί δύναται εφόσον 
το επιθυµεί, να υποβάλει Υ.∆. που να δηλώνει ότι συµφωνεί µε την διαγωνιστική διαδικασία 
και δεν προτίθεται να υποβάλλει Προδικαστική Προσφυγή κατά πράξης της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
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 ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του 

αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 

παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
 

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 το υπόδειγµα που 

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα  IV της ∆ιακήρυξης και 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, 

συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  
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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 εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το 

ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά 

µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 

Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

   

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες 

πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από 

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου 

να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
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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 ή άλλως της υπηρεσίας η 

οποία ορίζεται µε απόφαση της Α.Α. 

 

4.6 ∆ικαίωµα 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  
 

 

Η πληρωµή του ανάδοχου για τις παρεχόµενες εργασίες θα καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις ύστερα 

από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου, που θα 

εκδίδεται εντός 10 ηµερών από το πέρας του πιστοποιούµενου µήνα και του αντίστοιχου τιµολόγιου 

του αναδόχου. 

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. 

 

 

Στις συµβάσεις για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του 

συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219. β) Τιµολόγιο του αναδόχου. γ) Πιστοποιητικά 

Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των 

ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, 

µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη 

νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

 

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 
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κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ∆ιεύθυνσης 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιµολογίου της σύµβασης, µετά την αφαίρεση του   

ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν.3580/2007 και άρθρο   24 

Ν.3846/2010) 

δ) Κράτηση 0,07%   υπερ ΑΕΠΠ ,{παρ.3άρθρο 350 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 / τ.Α΄)} 

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 έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 

εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες 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 παρέλθει 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, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, 

είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την 

ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 

όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής 

της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας . 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

σύµβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

 

5.2.2.  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, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 
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προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 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 παρασχεθούν 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 έκπτωτο. 

 

5.3 ∆ιοικητικές 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. 

 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  

τριµελή επιτροπή παρακολούθησης η  οποία και θα εισηγείται  στο αρµόδιο όργανο 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 
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παραλαβής. 

 

6.2  ∆ιάρκεια σύµβασης  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση έως την 

30.09.2021 . 

 

6.2.2. Η συµβατική αξία των υλοποιηµένων εργασιών θα πληρώνεται στον Ανάδοχο ανά µήνα, 

κατόπιν υποβολής του αντίστοιχου τιµολογίου. Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής 

συµφωνήσει ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των εργασιών, θα υπογράφεται η αντίστοιχη 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης.Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που προβλέπονται από τον νόµο, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον ∆ήµο καθώς και 

µε κάθε άλλη οικονοµική επιβάρυνση που ισχύει κατά το χρόνο πληρωµής. 

 
7  Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-

2012 Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 

8 Λήψη πληροφοριών  
Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το 

Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, ∆/νση: Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, Τ. Κ. 

37001, αρµόδιος υπάλληλος: Κοπατσάρης ∆ήµος τηλ: 24263 50105 . 

Επίσης πλήρες τεύχος της διακήρυξης µαζί µε τα παραρτήµατα που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στο διαδίκτυο www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης (προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στα όρια του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, αναπτύσσεται ακτογραµµή, κατά µήκος της οποίας 

δηµιουργούνται παραλίες- ακτές οι  οποίες κατά την κολυµβητική περίοδο, υποδέχονται λουόµενους, 

κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. 

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρµογής του Π∆ 71/2020, ένα πλήθος ακτών από το σύνολο των 

παραλιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, χαρακτηρίζονται ως πολυσύχναστες παραλίες, καθώς γι’ 

αυτές πληρούνται µια σειρά κριτηρίων που περιγράφονται στο εν λόγω Π.∆. 

 

Κατά συνέπεια, από το σύνολο των ακτών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, ορισµένες 

χαρακτηρίζονται ως Πολυσύχναστες παραλίες. Ως αποτέλεσµα αυτού, για το σύνολο των 

παραπάνω ακτών προκύπτουν µια σειρά από υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των 

λουοµένων. 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο και συγκεκριµένα σε νοµίµως 

λειτουργούσα ναυαγοσωστική σχολή την τήρηση των υποχρεώσεων που θα αφορούν στην ασφάλεια 

των λουοµένων για την επόµενη κολυµβητική περίοδο 2021. 

 
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ 

(126.133,46€)  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  

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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ∆ιεύθυνσης 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) 0,07% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 

του Ν. 4412/2016 υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόµενης στην ως άνω παράγραφο ΚΥΑ 

δ) 2% (υπέρ ψυχικής υγείας) επί της αξίας του τιµολογίου της σύµβασης, µετά την αφαίρεση του   

ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3 Ν.3580/2007 και άρθρο   24 

Ν.3846/2010) 

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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Επιπλέον των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.3.1, στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 

.pdf τα κάτωθι (σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.4.3.2): 

 

1) Η Τεχνική Προσφορά 

Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική τους προσφορά συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, η τελική εκτύπωση του οποίου αφού ελεγχθεί από τον 

προσφέροντα, υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

 

2) Βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων από Λιµενική Αρχή. 

 

3) Προσκόµιση συµβάσεων ή πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης ή σχετικών βεβαιώσεων που 

αφορούν παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης και οριοθέτησης γραµµής λουοµένων για τουλάχιστον 

δύο (2) ναυαγοσωστικές περιόδους, από τον διαγωνιζόµενο όµοιων µε την προκηρυχθείσα ώστε να 

αποδεικνύεται η επαγγελµατική του εµπειρία. 

 

Α.5) Υπεύθυνη δήλωση ή ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, η οποία/-ες θα 

υπογράφονται ψηφιακά από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, µε τις οποίες θα βεβαιώνεται 

ότι: 

1. έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της υπ' αρίθµ. 

4680/05.05.2021 Μελέτης του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της 

δηµοπρατούµενης ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα και αναλαµβάνουν 

ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε όλους τους όρους της διακήρυξης     και 

της και της υπ' αρίθµ. 4680/05.05.2021 Μελέτης του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας. 

3. σε περίπτωση που θα κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, αυτός θα παρουσιάσει µε την 

υποβολή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και πριν την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, επί ποινή αποκλεισµού, στην Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 

∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης, τα κάτωθι: 

α) κατάλογο µε τα ονόµατα των ναυαγοσωστών που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του έργου 

της ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, οι οποίοι 

θα διαθέτουν όλα τα νόµιµα παραστατικά για την άσκηση του ναυαγοσωστικού έργου (άδεια 

ναυαγοσώστη σε ισχύ από αρµόδια δηµόσια αρχή) και την κατάλληλη εµπειρία που θα 

αποδεικνύεται µε προσκόµιση κάθε πρόσφορου µέσου (κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την 

εµπειρία και την ειδίκευση των ναυαγοσωστών που έχουν απασχοληθεί στην εκτέλεση αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων όπως συµβάσεις, µισθολογικές καταστάσεις κ.τ.λ.). 

β) κατάλογο µε τα ονόµατα των υπεύθυνων ακτών που θα απασχοληθούν από τον ανάδοχο. Το 

προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις δηλαδή Ναυαγοσώστη µε την 

απαραίτητη άδεια από την Λιµενική Αρχή. 

γ) τον απαιτούµενο εξοπλισµό για κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο, όπως αυτός αναφέρεται στο Π.∆. 
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71/2020 και στην µελέτη της Υπηρεσίας για την άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύµβασης. 

δ) τιµολόγια αγοράς ή µισθωτήρια συµβόλαια που θα αποδεικνύουν την κατοχή του εξοπλισµού από 

τον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα. 

ε) άδειες όλων των ναυαγοσωστικών σκαφών που θα βρίσκονται σε κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο, τα 

οποία θα πρέπει να είναι δηλωµένα στην Λιµενική Αρχή. 

στ) επαγγελµατικό, µηχανοκίνητο, πνευστό, µικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού µήκους τουλάχιστον 

πέντε (5) µέτρων, ιπποδύναµης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραµµένο αποκλειστικά σε 

Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, µε εφεδρική µηχανή, χρώµατος εξωτερικά πορτοκαλί, 

εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα, για την κατηγορία του, εφόδια. 

ζ) επαγγελµατικό ατοµικό σκάφος θαλάσσιο µοτοποδήλατο, ολικού µήκους τουλάχιστον δύο µέτρων 

και εβδοµήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναµης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον 

δύο (2) θέσεων, χρώµατος εξωτερικά πορτοκαλί, µε τα προβλεπόµενα, για την κατηγορία του, 

εφόδια. 

4. ότι σε περίπτωση που κάποια από τα ναυαγοσωστικά µέσα - εξοπλισµός κατά την διάρκεια 

της ναυαγοσωστικής κάλυψης παρουσιάσουν φθορές (ζηµίες) ή υπάρξει κάποια απώλεια, έχει 

προβλεφθεί η άµεση αποκατάστασή τους από τον ανάδοχο (ή συνεργαζόµενους που τυχόν παρέχουν 

τεχνική κάλυψη). 

5. ότι σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από Λιµενική Αρχή ή οποιαδήποτε Αρχή, που 

οφείλεται σε παράβλεψη – υπαιτιότητα του αναδόχου επιβαρύνεται ο ίδιος ο Ανάδοχος. 

6. ότι ο οικονοµικός φορέας έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που 

πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού 

έργου και για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για 

ατυχήµατα ή ζηµιές που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο 

και τις ποινικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές. 

7. ότι σε περίπτωση που κάποια από τα ναυαγοσωστικά µέσα - εξοπλισµός κατά την διάρκεια 

του έργου παρουσιάσουν φθορές (ζηµίες), ή υπάρξει κάποια απώλεια, ότι έχει προβλεφθεί η άµεση 

αποκατάσταση τους από τον ανάδοχο ή συνεργαζόµενοι που τυχόν παρέχουν τεχνική κάλυψη. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι για τις υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν τα εξής: 

1/. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία 

ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

2/. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

3/. Οι υπεύθυνες δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό 

δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις 

σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύµβασης έως 30 Σεπτεµβρίου 2021 

 

 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου  

και οριοθέτηση παραλιών εντός των ορίων του ∆ήµου». 

 

 

ΚΩ∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

Α Ναυαγοσωστική κάλυψη 5 πολυσύχναστων παραλιών (7 βάθρα)  

Α1. 
Για την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου 

εξοπλισµού, αποθήκευσή & διασφάλισή του. 
31.220,00

Α2. 
Για τα έξοδα µεταφοράς του απαιτούµενου 

εξοπλισµού, καθώς & για την τακτική συντήρησή 
5.000,00

Α3. Για τον καθαρισµό του εξοπλισµού. 2.000,00

Α4. 
Για την ασφαλιστική κάλυψη απαιτούµενου 

εξοπλισµού καθώς & τα συναφή τέλη - φόρους. 
3.000,00

 
Α5. 

Για την αµοιβή (µισθοδοσία & εργοδοτικές 

εισφορές) του απασχολούµενου προσωπικού 

(Ναυαγοσώστες και Χειριστές ταχύπλοου Σκάφους) 

και για λοιπά συναφή έξοδα 

53.470,53

Α6. 
Για το «management» του έργου (οργάνωση, 

εποπτεία & σχεδιασµός εργασιών, κ.λ.π.). 
3.000,00

Β Οριοθέτηση της ακτογραµµής πολυσύχναστων παραλιών  

Β1. 
Για την οριοθέτηση γραµµής λουοµένων (προµήθεια 

υλικών, τοποθέτηση) 
2.830,00

Β2. 
Για την παρακολούθηση οριοθέτησης γραµµής 

λουοµένων 
600,00

Β3. Για την αποξήλωση γραµµής λουοµένων 600,00

 Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 101.720,53
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 ΦΠΑ 24% 24.412,93

 Σύνολο 126.133,46

 

 

-Ο προσφέρων Οικονοµικός Φορέας υποχρεούται να υποβάλει προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, 

στο σύνολο του προϋπολογισµού.  

-Ο Οικονοµικός φορέας υποχρεούται να συµπληρώσει και να υποβάλει στην οικονοµική του 

προσφορά τόσο την έντυπη µορφή, όσο και την οικονοµική προσφορά του συστήµατος. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  

 

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) : 

Ηµεροµηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 
    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού 

των ευρώ ………………….. και ολογράφως ………………………………... υπέρ της εταιρείας 

…………………..……………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)………………..………..β)…………………………… κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της 

ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ……/……/………… σύµβασης 

που αφορά στο διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της ……/……/……… µε αντικείµενο την 

Προµήθεια «………………………»  , σύµφωνα µε την υπ' αρ.  …./201  διακήρυξη σας. 

  2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από 

το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη 

προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 

866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα 

άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας 

γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………..…………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της 

που περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα 
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επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, 

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή 

µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την 

ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. 

4.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της (εταιρείας)...................................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 

5.  Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να 

επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας 

απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση 

καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

6.  Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο 

προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή 

να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος 

της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία 

παραλαβής των ειδών. 

7.  Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί 

στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

µε τίτλο: 

"ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ" 
 
Η παρούσα µελέτη αποτυπώνει τις απαιτήσεις της δαπάνης παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής 

κάλυψης και συγκεκριµένα  την ναυαγοσωστική κάλυψη 5 πολυσύχναστων παραλιών σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του Π.∆. 71/2020 και την οριοθέτηση των παραλιών. 

Η περιγραφή αφορά στην παρουσίαση του φυσικού αντικειµένου και του προϋπολογισµού, όπως 

προτείνεται από το Τµήµα τουρισµού, προκειµένου στην συνέχεια να ακολουθήσει η δηµοπράτηση 

του έργου. 

  

 

Εισαγωγή 
Στα όρια του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, αναπτύσσεται ακτογραµµή, κατά µήκος της οποίας 

δηµιουργούνται παραλίες- ακτές οι  οποίες κατά την κολυµβητική περίοδο, υποδέχονται λουόµενους, 

κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. 

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρµογής του Π∆ 71/2020, ένα πλήθος ακτών από το σύνολο των 

παραλιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, χαρακτηρίζονται ως πολυσύχναστες παραλίες, καθώς γι’ 

αυτές πληρούνται µια σειρά κριτηρίων που περιγράφονται στο εν λόγω Π.∆. 

 

Κατά συνέπεια, από το σύνολο των ακτών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, ορισµένες 

χαρακτηρίζονται ως Πολυσύχναστες παραλίες. Ως αποτέλεσµα αυτού, για το σύνολο των 

παραπάνω ακτών προκύπτουν µια σειρά από υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των 

λουοµένων. 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο και συγκεκριµένα σε νοµίµως 

λειτουργούσα ναυαγοσωστική σχολή την τήρηση των υποχρεώσεων που θα αφορούν στην ασφάλεια 

των λουοµένων για την επόµενη κολυµβητική περίοδο 2021. 

 

Ζαγορά,      05.05.2021 

Αρ. Πρωτ.: 4680 

 

Χρηµατοδότηση: Τακτικά Έσοδα 

 

Κ.Α. 70-6117.03 
"Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών 

∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου" 

 

Κ.Α. 70-6117.04  
"Οριοθέτηση και εξοπλισµός 

πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου" 
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1. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης 
 
Οι παραλίες του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου που χαρακτηρίζονται ως Πολυσύχναστες αναφέρονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

α/α Ονοµασία ακτής 

 

1. 

 

 

Παραλία "Αγ. Ιωάννη"  

 

2. 

 

 

Παραλία "Παπά Νερό"  

 

3. 

 

 

Παραλία "Χορευτού" από ρέµα "ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ" και νότια 

 

4. 

 

 

Παραλία "Αγίοι Σαράντα" 

 

5. 

 

 

Παραλία "Μυλοποτάµου" 

 

Οι παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 71/2020 

και µε βάση τις από 23.04.2021 αποφάσεις των Τριµερών Επίτροπων του άρθρου 11 του Π∆ 

71/2020 όπως αναφέρονται στο µε αριθµό 2131.16/2760/28.04.2021 έγγραφο του Κεντρικού 

Λιµεναρχείου Βόλου. 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, οι πολυσύχναστες παραλίες είναι πέντε εκ των οποίων οι δύο 

απαιτούν από δύο βάθρα. 

∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε το Π∆71/2020, η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι υποχρεωτική για τις 

πολυσύχναστες παραλίες, προκύπτει ότι για τις ανωτέρω 5 ακτές θα ανατεθεί η ναυαγοσωστική 

κάλυψη σύµφωνα µε τους όρους αυτού. 

 

Στόχος των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των λουοµένων 

στο σύνολο των παραπάνω ακτών.  

 

Η διάρκεια εκτέλεσης των συγκεκριµένων υπηρεσιών καθορίζεται για τέσσερις (4) µήνες και 

συγκεκριµένα από την 01.06.2021 και όχι πέραν τις 31.09.2021, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 

Ν.4676/2020. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα 

τριών ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (126.133,46€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η ναυαγοσωστική κάλυψη θα ανατεθεί ως σύνολο ώστε να είναι αποτελεσµατικός ο συντονισµός 

όλων των φάσεων και τµηµάτων. 

 

Προκειµένου να υλοποιηθεί η αναφερόµενη υπηρεσία, συντάσσεται η παρούσα µελέτη, που 

περιγράφει το περιεχόµενο του έργου. 
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Με βάση το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας, η εργασία δεν µπορεί να υλοποιηθεί από το δυναµικό 

της υπηρεσίας. Συνεπώς, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου θα αναθέσει µετά από διαγωνισµό το 

ναυαγοσωστικό έργο σε νοµίµως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που θα 

διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισµό και την τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του. 

 

Η ανάθεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές των τµηµάτων του έργου 
 
Τεχνικές προδιαγραφές ανά τµήµα του έργου 
 
Ναυαγοσωστική κάλυψη 5 πολυσύχναστων παραλιών 
 
2.1 Σύντοµη περιγραφή 
 
Η ναυαγοσωστική κάλυψη αφορά στην παροχή ναυαγοσωστικού έργου σύµφωνα µε τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του Π.∆. 71/2020. 

Η ναυαγοσωστική κάλυψη επιγραµµατικά αφορά την παρουσία του αναγκαίου αριθµού 

ναυαγοσωστών στις περιοχές-παραλίες, τον εφοδιασµό των ναυαγοσωστών µε τον κατάλληλο 

εξοπλισµό, την τοποθέτηση πινακίδων, την επισήµανση ορίων ακτής και διαύλου, την ύπαρξη 

κατάλληλου µηχανοκίνητου εξοπλισµού, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. 

 

Περιοχή 
 

α/α Πολυσύχναστες παραλίες Αριθµός βάθρων 

1 Παραλία "Αγ. Ιωάννη" 1 

2 Παραλία "Παπά Νερό" 2 

3 
Παραλία "Χορευτού" από ρέµα 

"ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ" και νότια 
2 

4 Παραλία "Αγίοι Σαράντα" 1 

5 Παραλία "Μυλοποτάµου" 1 

 
2.2 Απαιτήσεις – τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και όλα τα υλικά, τεχνικά και 

µηχανικά µέσα που προβλέπονται ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου τα οποία θα 

εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο και συγκεκριµένα: 

 

Ως προς το προσωπικό και τον εξοπλισµό του ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 

α) Να παρέχει αναγκαίο αριθµό ναυαγοσωστών προκειµένου να στελεχωθούν τα ανωτέρω 5 βάθρα 
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για τη χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που αναφέρονται παρακάτω. Κάθε ναυαγοσώστης 

οφείλει να ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) µέτρων εκατέρωθεν του βάθρου µε τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1/. Ο ναυαγοσώστης να βρίσκεται σε ετοιµότητα, µε ένδυµα κολύµβησης, καθ' όλη τη 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 ή να περιπολεί πεζός επί της 

ακτογραµµής, στο χώρο ευθύνης του. 

2/. Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, να παρακολουθεί τους λουόµενους, 

είναι σε άµεση ετοιµότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, παράλληλη εργασία. Επίσης, 

φυλάσσει πάντοτε επί του βάθρου την κάρτα που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 

26) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, (Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη 

κάρτα, εντός πλαστικής µεµβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνοµα του ναυαγοσώστη, τη 

φωτογραφία του, τον αριθµό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη 

Λιµενική Αρχή έκδοσης της άδειας). 

3/. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να 

ενηµερώσει άµεσα τον ανάδοχο καθώς και την κατά τόπο αρµόδια Λιµενική Αρχή. 

4/. Η τοποθέτηση και η αποµάκρυνση του εξοπλισµού κάθε βάθρου, γίνεται µε µέριµνα του 

ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και µετά το πέρας των ωρών της ηµερήσιας λειτουργίας 

κάθε βάθρου. 

5/. Ο ναυαγοσώστης µεριµνά ώστε ο εξοπλισµός του βάθρου να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και 

ενηµερώνει άµεσα τον ανάδοχο από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζηµιές οι οποίες 

επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση. 

 

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι το απαιτούµενο 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία δηλαδή όσα άτοµα χρειάζονται ως ναυαγοσώστες, οι οποίοι να είναι 

εφοδιασµένοι µε την απαραίτητη άδεια από την Λιµενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ σε όλη την 

διάρκεια της σύµβασης. 

 

β) Να εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη µε τον ακόλουθο εξοπλισµό:  

1/. Αδιάβροχο φακό. 

2/. Κιάλια µεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.  

3/. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

4/. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 µέτρων, από συνθετικό ή ηµισυνθετικό υλικό ή πνευστή, 

αβύθιστη, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

5/. Σωστικός σωλήνας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα (Ο εφοδιασµός µε σωστικό σωλήνα είναι 

προαιρετικός).  

6/. Φορητό φαρµακείο µε το περιεχόµενο του Παραρτήµατος, και φορητό, αυτόµατο εξωτερικό 

απινιδωτή µε αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. 

7/. Πτυσσόµενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, µε ιµάντες πρόσδεσης και 

σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό µε τη σανίδα ακινητοποίησης. 

8/. ∆ύο (02) σηµαντήρες, χρώµατος πορτοκαλί, µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων 

και διαµέτρου τουλάχιστον 10mm. 

9/. Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD. 

10/. Καπέλο, στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, 

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD. 

11/. Γυαλιά ηλίου. 

12/. Πινακίδα, χρώµατος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ και  κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST Α^, µπλε απόχρωσης. 

13/. Ισοθερµικές κουβέρτες.  
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14/. Καταδυτικό µαχαίρι. 

15/. Μάσκα βυθού. 

16/. Βατραχοπέδιλα. 

17/. Σηµαία Ναυαγοσώστη, χρώµατος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., µε την ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, µπλε απόχρωσης. 

18/. Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 

19/. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, µε διαφορετικό αριθµό κλήσης έκαστο, ο αριθµός κλήσης 

του οποίου δηµοσιοποιείται, µε µέριµνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, 

αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 

Λιµενική Αρχή. 

20/. Φορητή µεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 

 21/. Κοινή σφυρίχτρα. 

22/. Πράσινη σηµαία (Κολυµπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.  

23/. Κίτρινη σηµαία (Κολυµπάτε µε προσοχή) 80χ100εκ. 

24/. Κόκκινη Σηµαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ.  

25/. Φορητή συσκευή VHF marine 

26/. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής µεµβράνης ή θήκης, η οποία 

περιέχει το όνοµα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθµό πρωτοκόλλου της άδειας 

ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιµενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 

 

γ) Οι ναυαγοσώστες οφείλουν να τοποθετούν, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές, 

καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάµιση (1,5) µέτρου και ύψους ενενήντα (90) 

εκατοστών, έκαστη, 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). 

 

δ) Επισηµαίνουν τα όρια, µέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυµπώντας οι λουόµενοι, µε την 

τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σηµαντήρων, χρώµατος κίτρινου, σχήµατος σφαιρικού, οι 

οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) µέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετούν 

δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) µέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η 

επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατοµικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης 

στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ). Τα όρια του δίαυλου σηµαίνονται µε την τοποθέτηση 

κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σηµαντήρων, χρώµατος κίτρινου, κωνικού σχήµατος δεξιά και 

κυλινδρικού σχήµατος αριστερά, για τον εισερχόµενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι 

οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) µέτρων ο ένας από τον άλλον. 

 

 

ε) Αναφορικά µε τον ελάχιστο µηχανοκίνητο εξοπλισµό ο ανάδοχος πρέπει: 

 

ε.1 Ανά ναυαγοσώστη, να διαθέτει ένα µηχανοκίνητο, επαγγελµατικό µικρό σκάφος, ολικού µήκους 

τουλάχιστον τριών µέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναµης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, 

εγγεγραµµένο αποκλειστικά 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 ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 

RESCUE BOAT, µπλε απόχρωσης. Η έλικα του µικρού σκάφους είναι προφυλαγµένη µε πλέγµα για 

την αποτροπή ατυχήµατος. Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε την προϋπόθεση υποβολής, µε 

µέριµνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια 
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βάση, στη Λιµενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή 

πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι 

προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και 

διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

 

ε.2 Ειδικά για τις παραλίες Χορευτό και Παπά Νερό, στις οποίες θα απαιτηθούν δύο βάθρα, για τον 

ένα εκ των δύο ναυαγοσωστών οφείλουν να διαθέτουν επιπλέον ένα επαγγελµατικό ατοµικό σκάφος 

- θαλάσσιο µοτοποδήλατο, ολικού µήκους τουλάχιστον δύο µέτρων και εβδοµήντα πέντε (2,75) 

εκατοστών, ιπποδύναµης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώµατος 

εξωτερικά πορτοκαλί, µε τα προβλεπόµενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο µέσο των πλευρών 

του, δεξιά και αριστερά, είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 

ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. Με το ατοµικό σκάφος - θαλάσσιο µοτοποδήλατο του 

εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συµπλήρωση πέντε (05) ετών 

από την εγγραφή του ατοµικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 

δραστηριοποίησή του, µε την προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων 

του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιµενική Αρχή, βεβαίωσης 

Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να 

προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν 

να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και διατηρούνται σε 

ικανοποιητική κατάσταση. 

 

ε.3 Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική διάρκεια, να διαθέτει στην γεωγραφική περιοχή που ορίζεται 

από τις παραπάνω ακτές, επαγγελµατικό, µηχανοκίνητο, πνευστό, µικρό ταχύπλοο σκάφος µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επαγγελµατικό, µηχανοκίνητο, πνευστό, µικρό ταχύπλοο σκάφος, 

ολικού µήκους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, ιπποδύναµης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, 

εγγεγραµµένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, µε εφεδρική µηχανή, χρώµατος 

εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο µέσο 

των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι 

εφοδιασµένο µε µόνιµα εγκατεστηµένο προβολέα και VHF GPS -PLOTER, µε σανίδα 

ακινητοποίησης επιπλέουσα, µε ιµάντες πρόσδεσης και σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό 

µε τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και µε φορητό φαρµακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. 

Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, 

επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε την προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα των, κατά 

περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιµενική 

Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την 

οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του 

εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και 

διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.  

 

Ο χειριστής του παραπάνω σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, παρέχονται επίσης από τον 

ανάδοχο και είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε ετοιµότητα για παροχή άµεσης βοήθειας. 

Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός 

λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιµενικής Αρχής. 

 

 

2.3 ∆ιάρκεια 
Η διάρκεια του εκτελούµενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για τέσσερεις (4) µήνες, Ιούνιος – 

Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέµβριος, µε ηµεροµηνία έναρξης την 1/6/2021 και λήξης την 30/9/2021. 

Τα βάθρα θα λειτουργούν καθηµερινά, 7 ηµέρες ανά εβδοµάδα, από 10:00 έως 18:00. 
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2.4  Οριοθέτηση της ακτογραµµής 5 πολυσύχναστων παραλιών 
 
Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο των πολυσύχναστων παραλιών πρέπει να οριοθετηθεί 

γραµµή  λουοµένων κατά µήκος των ακτών. 

 

2.4.1 Περιοχή 
 

α/α Πολυσύχναστες παραλίες Μήκος ακτής Αριθµός διαύλων 

1 Παραλία "Αγ. Ιωάννη" 400 1 

2 Παραλία "Παπά Νερό" 800 2 

3 

Παραλία "Χορευτού" από 

ρέµα "ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ" και 

νότια 

800 2 

4 Παραλία "Αγίοι Σαράντα" 400 1 

5 Παραλία "Μυλοποτάµου" 400 1 

 
2.4.2 Απαιτήσεις – τεχνικά χαρακτηριστικά 
Για την οριοθέτηση της γραµµής λουόµενων στις παραπάνω ακτές απαιτείται: 

 

α) Η οριοθέτηση - επισήµανση των ορίων µέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυµπώντας οι 

λουόµενοι, µε την τοποθέτηση ευδιάκριτων πλωτών σηµαντήρων χρώµατος κίτρινου σχήµατος 

σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα µέτρων ο ένας από τον άλλο. 

β) Η οριοθέτηση - επισήµανση δίαυλου πλάτους τουλάχιστον πέντε µέτρων από τον οποίο 

επιτρέπεται η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή, του ατοµικού σκάφους. Τα όρια του 

διαύλου σηµαίνονται µε την τοποθέτηση κατάλληλων πλωτών σηµαντήρων χρώµατος κίτρινου 

κωνικού σχήµατος δεξιά και κυλινδρικού σχήµατος αριστερά για τον εισερχόµενο στον δίαυλο από 

την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών µέτρων ο ένας από τον άλλον. 

 

Κατά συνέπεια για την οριοθέτηση κάθε µίας εκ των άνω παραλιών απαιτείται ενδεικτικά από τον 

ανάδοχο η τοποθέτηση 41 σηµαδούρων σχήµατος σφαιρικού χρώµατος κίτρινου και 60 σηµαδούρων 

σχήµατος κωνικού/κυλινδρικού χρώµατος κίτρινου. Οι προδιαγραφές των λοιπών υλικών είναι: 

• Σχοινί βυθιζόµενο διαµέτρου Φ 8. 

• Στερέωση των σηµαδούρων σε κατασκευή βάσεων (βαρίδια) από µπετόν µε ειδικό 

γάντζο στερέωσης διαστάσεων: 

Μήκος : 24,00cm, Πλάτος : 24,00cm, Ύψος: 35,00cm, Βάρος: 40 kg 

 

2.4.3 ∆ιάρκεια και Χρονική εξέλιξη της οριοθέτησης 
 
Η εργασία που περιγράφεται παραπάνω θα πρέπει εύλογα να έχει ολοκληρωθεί έως τις 01/06/2021. 
 
Κατά το χρονικό διάστηµα από 1/6/2021 έως και 30/9/2021 απαιτείται δύο (2) φορές την εβδοµάδα 

η επίβλεψη των προαναφερθέντων οριοθετηµένων γραµµών όπως επίσης και η άµεση 

αντικατάσταση υλικών, σε περίπτωση απωλειών µε επιβάρυνση του αναδόχου. 

 

Μετά την λήξη της κολυµβητικής περιόδου 30/9/2021, ο ανάδοχος θα πρέπει να περισυλλέξει τα 

υλικά οριοθέτησης (σηµαδούρες, σχοινί και βαρίδια) και να παραδώσει την ακτή στην αρχική της 

κατάσταση. 
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2.5 Συµπληρωµατικά στοιχεία 
 
2.5.1 Γενικά στοιχεία 
 
� Οι ενδιαφερόµενοι ανάδοχοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το 

αντικείµενο του ναυαγοσωστικού έργου και της κάλυψης των σηµείων παροχής πρώτων βοηθειών 

για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

� Θεωρείται δεδοµένο ότι οι ενδιαφερόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας 

και των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καµιά περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν θα µπορεί να 

στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του ∆ήµου για 

περιπτώσεις προβληµάτων ή αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα 

µελέτη. 

� Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία 

του µηχανολογικού εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. 

� Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, προς τις 

εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για 

να πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί του έργου. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντονίζει το έργο και να ενηµερώνει τις υπηρεσίες του ∆ήµου 

για θέµατα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. 

� 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. 

� Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο 

∆ήµος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την οµαλή διεκπεραίωση του συµβατικού 

έργου. 

� Ο εξοπλισµός του ανάδοχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει 

να διατηρείται καθαρός. 

� Η τοποθέτηση, αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισµού είναι υποχρέωση αποκλειστικά του 

ανάδοχου. 

� Σε περίπτωση βλάβης του µηχανολογικού εξοπλισµού ή αδυναµίας εκτέλεσης εργασίας, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή του µε άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 

προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή. Παράλληλα υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα 

την αρµόδια υπηρεσία και το Λιµεναρχείο για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης 

εργασίας και να ενηµερώσει µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα θα προβεί στην 

επανόρθωσή της. 

� Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής, από 

άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου. 

� 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 

ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που τυχόν θα 

συµβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη και 

ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, 

ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος. 

� Ο ανάδοχος, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να κάνει την έναρξη εκτέλεσης 

ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό στις 

01.06.2021 και έως ώρα 10.00. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων 
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και επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300€/ναυαγοσωστικό βάθρο για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 

� Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

� 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 ∆ηµοτική 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 προθεσµία τριών (3) 

ηµερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

� Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από Λιµενική Αρχή ή οποιαδήποτε Αρχή που 

οφείλεται σε παράβλεψη – υπαιτιότητα του ανάδοχου επιβαρύνεται ο ανάδοχος. 

 

2.5.2 Ισχύουσες, διατάξεις 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις. 

� του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α – 8.8.2016) 

� το Π.∆. 71/2020, Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 

υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη παραλίες. 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ’ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ     

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου για το έτος 2021 
 

ΚΩ∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

Α Ναυαγοσωστική κάλυψη 5 πολυσύχναστων παραλιών (7 βάθρα) 

 

Α1. 
Για την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού, 

αποθήκευσή & διασφάλισή του. 
31.220,00

Α2. 
Για τα έξοδα µεταφοράς του απαιτούµενου εξοπλισµού, καθώς & 

για την τακτική συντήρησή 
5.000,00

Α3. Για τον καθαρισµό του εξοπλισµού. 2.000,00

Α4. 
Για την ασφαλιστική κάλυψη απαιτούµενου εξοπλισµού καθώς & 

τα συναφή τέλη - φόρους. 
3.000,00

 
Α5. 

Για την αµοιβή (µισθοδοσία & εργοδοτικές εισφορές) του 

απασχολούµενου προσωπικού (Ναυαγοσώστες και Χειριστές 

ταχύπλοου Σκάφους) και για λοιπά συναφή έξοδα 

53.470,53

Α6. 
Για το «management» του έργου (οργάνωση, εποπτεία & 

σχεδιασµός εργασιών, κ.λ.π.). 
3.000,00

Β Οριοθέτηση της ακτογραµµής πολυσύχναστων παραλιών 

Β1. 
Για την οριοθέτηση γραµµής λουοµένων (προµήθεια υλικών, 

τοποθέτηση) 
2.830,00

Β2. Για την παρακολούθηση οριοθέτησης γραµµής λουοµένων 600,00

Β3. Για την αποξήλωση γραµµής λουοµένων 600,00

 Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 101.720,53

 
ΦΠΑ (24%) 24.412,93

 
Σύνολο 126.133,46
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Η συνολική δαπάνη της παρεχόµενης υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων εκατόν τριάντα 

τριών ευρώ και σαράντα τριών ευρώ (126.133,46€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 

τον κωδικό αριθµό Κ.Α. 70-6117.03 "Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου" και Κ.Α. 70-6117.04 "Οριοθέτηση και εξοπλισµός πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου" του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου του οικονοµικού έτους 

2021. 

 

 

 

 

                        ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                        ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ’ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ     
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

 

Άρθρο 1ο
   

Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη - Πύργου 
Ατοµικός Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη ανά βάθρο, (άρθρο 7, Π.∆. 71/2020) 
1/. Αδιάβροχο φακό. 

2/. Κιάλια µεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.  

3/. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

4/. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 µέτρων, από συνθετικό ή ηµισυνθετικό υλικό ή πνευστή, 

αβύθιστη, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 

5/. Σωστικός σωλήνας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα (Ο εφοδιασµός µε σωστικό σωλήνα είναι 

προαιρετικός).  

6/. Φορητό φαρµακείο µε το περιεχόµενο του Παραρτήµατος, και φορητό, αυτόµατο εξωτερικό 

απινιδωτή µε αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών. 

7/. Πτυσσόµενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, µε ιµάντες πρόσδεσης και 

σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό µε τη σανίδα ακινητοποίησης. 

8/. ∆ύο (02) σηµαντήρες, χρώµατος πορτοκαλί, µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων 

και διαµέτρου τουλάχιστον 10mm. 

9/. Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD. 

10/. Καπέλο, στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, 

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD. 

11/. Γυαλιά ηλίου. 

12/. Πινακίδα, χρώµατος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ και  κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST Α^, µπλε απόχρωσης. 

13/. Ισοθερµικές κουβέρτες.  

14/. Καταδυτικό µαχαίρι. 

15/. Μάσκα βυθού. 

16/. Βατραχοπέδιλα. 

17/. Σηµαία Ναυαγοσώστη, χρώµατος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., µε την ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, µπλε απόχρωσης. 

18/. Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 

19/. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, µε διαφορετικό αριθµό κλήσης έκαστο, ο αριθµός κλήσης 

του οποίου δηµοσιοποιείται, µε µέριµνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, 

αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 

Λιµενική Αρχή. 

20/. Φορητή µεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 

 21/. Κοινή σφυρίχτρα. 

22/. Πράσινη σηµαία (Κολυµπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.  
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23/. Κίτρινη σηµαία (Κολυµπάτε µε προσοχή) 80χ100εκ. 

24/. Κόκκινη Σηµαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ.  

25/. Φορητή συσκευή VHF marine 

26/. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής µεµβράνης ή θήκης, η οποία 

περιέχει το όνοµα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθµό πρωτοκόλλου της άδειας 

ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιµενική Αρχή έκδοσης της άδειας. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω ένα µηχανοκίνητο, επαγγελµατικό µικρό σκάφος, ολικού µήκους 

τουλάχιστον τριών µέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναµης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, 

εγγεγραµµένο αποκλειστικά 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 ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 

RESCUE BOAT, µπλε απόχρωσης. Η έλικα του µικρού σκάφους είναι προφυλαγµένη µε πλέγµα για 

την αποτροπή ατυχήµατος. Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε την προϋπόθεση υποβολής, µε 

µέριµνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια 

βάση, στη Λιµενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή 

πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι 

προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και 

διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 

 

Ειδικά για τις παραλίες Χορευτό και Παπά Νερό, στις οποίες θα απαιτηθούν δύο βάθρα, για τον ένα 

εκ των δύο ναυαγοσωστών οφείλουν να διαθέτουν επιπλέον ένα επαγγελµατικό ατοµικό σκάφος - 

θαλάσσιο µοτοποδήλατο, ολικού µήκους τουλάχιστον δύο µέτρων και εβδοµήντα πέντε (2,75) 

εκατοστών, ιπποδύναµης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώµατος 

εξωτερικά πορτοκαλί, µε τα προβλεπόµενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο µέσο των πλευρών 

του, δεξιά και αριστερά, είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 

ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. Με το ατοµικό σκάφος - θαλάσσιο µοτοποδήλατο του 

εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συµπλήρωση πέντε (05) ετών 

από την εγγραφή του ατοµικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η 

δραστηριοποίησή του, µε την προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων 

του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιµενική Αρχή, βεβαίωσης 

Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να 

προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν 

να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και διατηρούνται σε 

ικανοποιητική κατάσταση. 

Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική διάρκεια, να διαθέτει στην γεωγραφική περιοχή που ορίζεται από 

τις παραπάνω ακτές, επαγγελµατικό, µηχανοκίνητο, πνευστό, µικρό ταχύπλοο σκάφος µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επαγγελµατικό, µηχανοκίνητο, πνευστό, µικρό ταχύπλοο σκάφος, 

ολικού µήκους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, ιπποδύναµης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, 

εγγεγραµµένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, µε εφεδρική µηχανή, χρώµατος 

εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο µέσο 

των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 

κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι 

εφοδιασµένο µε µόνιµα εγκατεστηµένο προβολέα και VHF GPS -PLOTER, µε σανίδα 

ακινητοποίησης επιπλέουσα, µε ιµάντες πρόσδεσης και σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό 

µε τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και µε φορητό φαρµακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. 

Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, 

επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε την προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα των, κατά 

περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιµενική 
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Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την 

οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του 

εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και 

διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.  

 

Κόστος Εξοπλισµού Ναυαγοσώστη - Πύργου για το σύνολο της 
ναυαγοσωστικής περιόδου για επτά πύργους  και το επιπλέον σκάφος της παρ.  2.2(ε3) 
Ολογράφως: Τριάντα Μία Χιλιάδες ∆ιακόσια Ευρώ 

Αριθµητικώς: 31.200,00€ 

 
 

Άρθρο 2ο  
Για τα έξοδα µεταφοράς του απαιτούµενου εξοπλισµού, καθώς & για το τακτικό service & 

συντήρηση αυτού, για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 

Ολογράφως: Πέντε Χιλιάδες ευρώ 

Αριθµητικώς: 5.000,00€ 

 
 
Άρθρο 3ο  
Για τον καθαρισµό του εξοπλισµού. 

Ολογράφως: ∆ύο χιλιάδες ευρώ 

Αριθµητικώς: 2.000,00 ευρώ 

 

 

Άρθρο 4ο  
Για την ασφαλιστική κάλυψη του απαιτούµενου εξοπλισµού καθώς & για τα διάφορα συναφή τέλη 

και φόρους. 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ 

Αριθµητικώς: 3.000,00 ευρώ/πύργο 

 

 

Άρθρο 5ο  
Για την αµοιβή (µισθοδοσία & εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούµενου προσωπικού (9 άτοµα) 

(Ναυαγοσώστες και Χειριστές ταχύπλοου Σκάφους) και για λοιπά συναφή έξοδα σχετικά µε την 

απασχόληση. 

Ολογράφως: Πενήντα Τρεις Χιλιάδες Τετρακόσια Εβδοµήντα Ευρώ και Πενήντα Τρία Λεπτά 

Αριθµητικώς: 53.470,53€ 

 

 

Άρθρο 6ο  
Για το «management» του Ναυαγοσωστικού έργου (οργάνωση, εποπτεία & σχεδιασµός εργασιών, 

κ.λ.π.). 
Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ  

Αριθµητικώς: 3.000,00 € 

 

 ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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 Παραρτήµατα: 
 
1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «Περιεχόµενο φορητού φαρµακείου ναυαγοσώστη». 

 

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)». 

 

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)». 

 

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)». 

 

5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: «Υπόδειγµα Υ.∆. για το ΣΕΠΕ». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΕ) 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ(1) 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 
 

 
ΠΡΟΣ

(2)
: 

 
∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 
Ο – Η 

Όνοµα: 

  
Επώνυµο

: 

 

 
ΑΦΜ: 

  
∆.Ο.Υ.: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο 

Πατέρα: 

 

 
Όνοµα και Επώνυµο 

Μητέρας: 

 

 
Ηµεροµηνία γέννησης

(3)
: 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθµός ∆ελτίου 

Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος 

Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 

(Fax): 

 ∆/νση 

Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου 

(Εmail): 

 

 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(4)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, µέσα σε 

χρονικό 

διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: 
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α) 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 απόφαση2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή

«πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 

ή 

β) 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. 

 
(5) 

Ηµεροµηνία   : .......................................................................................................................... 2021 

 

Ο – Η ∆ηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

 

(1) Υποβάλλεται εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά 

περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(3) Αναγράφεται ολογράφως. 

(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο 

υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(5) Η ηµεροµηνία της Υ/∆ πρέπει να είναι µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 

Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

     Email: kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com 

 

 

 
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ'" 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύµβασης έως 30 Σεπτεµβρίου 2021 

 
 
 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  
«Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών  

και οριοθέτηση πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου». 

 
 

ΚΩ∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

Α Ναυαγοσωστική κάλυψη 5 πολυσύχναστων παραλιών (7 βάθρα)  

Α1. 
Για την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου 

εξοπλισµού, αποθήκευσή & διασφάλισή του. 
31.220,00

Α2. 
Για τα έξοδα µεταφοράς του απαιτούµενου 

εξοπλισµού, καθώς & για την τακτική συντήρησή 
5.000,00

Α3. Για τον καθαρισµό του εξοπλισµού. 2.000,00

Α4. 
Για την ασφαλιστική κάλυψη απαιτούµενου 

εξοπλισµού καθώς & τα συναφή τέλη - φόρους. 
3.000,00

 
Α5. 

Για την αµοιβή (µισθοδοσία & εργοδοτικές 

εισφορές) του απασχολούµενου προσωπικού 

(Ναυαγοσώστες και Χειριστές ταχύπλοου Σκάφους) 

και για λοιπά συναφή έξοδα 

53.470,53
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Α6. 
Για το «management» του έργου (οργάνωση, 

εποπτεία & σχεδιασµός εργασιών, κ.λ.π.). 
3.000,00

Β Οριοθέτηση της ακτογραµµής πολυσύχναστων παραλιών  

Β1. 
Για την οριοθέτηση γραµµής λουοµένων (προµήθεια 

υλικών, τοποθέτηση) 
2.830,00

Β2. 
Για την παρακολούθηση οριοθέτησης γραµµής 

λουοµένων 
600,00

Β3. Για την αποξήλωση γραµµής λουοµένων 600,00

 Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 101.720,53

 ΦΠΑ 24% 24.412,93

 Σύνολο 126.133,46

 
 
-Ο προσφέρων Οικονοµικός Φορέας υποχρεούται να υποβάλει προσφορά, επί ποινή 

αποκλεισµού, στο σύνολο του προϋπολογισµού.  

-Ο Οικονοµικός φορέας υποχρεούται να συµπληρώσει και να υποβάλει στην 

οικονοµική του προσφορά τόσο την έντυπη µορφή, όσο και την οικονοµική 

προσφορά του συστήµατος. 

 
 
 
 

- Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  - 
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