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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 34ης /2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου
& Μικρών Κυκλάδων της 6ης Ιουλίου 2021.
Αρ. Απόφ.: 237/2021
Θέμα: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας
«Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων έτους 2021»
Στη Νάξο, σήμερα 06 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.
10916/02-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα
μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’
55/11-03-2020), τις ΚΥΑ και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για την
αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19).
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετέχουν πέντε (5)
μέλη.
Παρόντες: Λιανός Δημήτριος - Πρόεδρος, Παντελιάς Ευάγγελος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ,
Μανιός Δημήτριος, Χατζηανδρέου Λεονάρδος.
Απόντες: Κατσαράς Ευάγγελος, Βρούτσης Βασίλειος.
Αποχωρήσεις / Προσελεύσεις: Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Πολυκρέτης
Εμμανουήλ αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης του 4ου ημερήσιας διάταξης θέματος και
προσήλθε το Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ορφανός Ηλίας.
Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού/Λογιστικού,
Χατζηκλιμάνογλου Στυλιανή.
Την παρούσα συνεδρίαση παρακολουθούν μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ο Νομικός Σύμβουλος του
Δήμου Καραμπίνης Βασίλειος, η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών Καμπούρη Ελένη και ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού
και Οργάνωσης Κονδύλης Νικόλαος, για ενημέρωση του Σώματος επί των θεμάτων της
αρμοδιότητάς τους.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2o εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα σχετικό με την περίληψη
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, έθεσε υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αρ. πρωτ. 11098/0607-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έχει αναλυτικά ως εξής:
ΘΕΜΑ
: Απόφαση α) έγκρισης της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των
πολυσύχναστων παραλιών ευθύνης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος (άρθρο 32
και 32Α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν), β) έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης, γ)
έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης με τίτλο « ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» και δ)
ορισμός επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει: «Προσφυγή
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στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», παρ. 2 περ. 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
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους
ευθύνη. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 : Εξαιρούνται της
υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση
α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του
άρθρου 32:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα,
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση
β΄ της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6,
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2, ή
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που
είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους
της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε
ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται
προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της συναλλαγής.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από
την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που
ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 , η Οικονομική Επιτροπή :
«θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.»
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
Βάσει των ανωτέρω:
• Σύμφωνα με το άρθρο 7 Π.Δ. 71/2020 την υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν οι
Δήμοι όταν παραχωρούν ή εκμισθώνουν χώρο αιγιαλού-παραλίας που θεωρείται λουτρική
εγκατάσταση.
• Με το υπ΄ αριθ. : 04/30.10.2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής του αρ. 35 του
Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20, όπως αυτός ισχύει, χαρακτηρίστηκαν ως πολυσύχναστες οι
παραλίες α) Αγίου Γεωργίου από τη θέση Καβούρι μέχρι τη θέση Φλοίσβος, β) Αγίου
Προκοπίου, γ) Αγίας Άννας από το Λιμενίσκο μέχρι τη θέση Πολίτης, δ) Μάραγκας με την
υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσωστών, κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο –Αύγουστο και
Σεπτέμβριο.
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• Το γεγονός ότι διεξάχθηκαν δύο ανοιχτοί ηλεκτρονικού διαγωνισμοί (ο 1ος με αριθμό
Διακήρυξης 24998/28.12.2020, η οποία έλαβε τον υπ. αριθ. 104646 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007942580 και ο 2ος με αριθμό
Διακήρυξης 5912/23.04.2021, η οποία έλαβε τον υπ. αριθ. 117974 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008520556) όπου προέβησαν άγονοι.
• Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθ. 180/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
διενέργεια κατεπείγουσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Το
γεγονός ότι προσκλήθηκαν πέντε οικονομικοί φορείς αλλά δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
και κηρύχθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης άγονη. το υπουργείο Εσωτερικών με σχετική
πρόσφατη τροπολογία προβλέπει την έναρξη της ναυαγοσωστικής περιόδου από τις 22
Ιουνίου 2021.
• Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών της ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας
(αρ.121 του Ν. 4412/2016).
• To γεγονός ότι από την εταιρεία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ–BAYLINE»
κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας νέα προσφορά που αφορά τις πολυσύχναστες παραλίες του
Δήμου μας και την παραλία του Βίντζη.
• Ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς διακυβεύεται η προστασία και ασφάλεια της ζωής
λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας. Τις πολυσύχναστες παραλίες του
Δήμου τις επισκέπτονται κατά τη θερινή περίοδο καθημερινά πολλοί άνθρωποι ντόπιοι και
τουρίστες, επίσης η ιδιομορφία της ακτογραμμής της νήσου Νάξου επιβάλλει την κάλυψή
της από ναυαγοσώστες για την ασφάλεια των λουόμενων και την αποτροπή πνιγμών και
απώλειας ανθρώπινων ζωών. Συντρέχουν επομένως επιτακτικοί λόγοι δημοσίου
συμφέροντος, για τη προστασία της υγείας, ασφάλειας και της ζωής των λουόμενων στις
πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Για όλα τα παραπάνω προτείνεται η Οικονομική Επιτροπή :
1. Να διαπιστώσει το κατεπείγον.
2. Να εγκρίνει τη προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρο 32
και 32Α του Ν. 4412/2016 για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021».
3. Να καταρτίσει τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί η διαπραγμάτευση.
4. Να εγκρίνει την με αριθ. πρωτ. 27 /2021 μελέτη με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» και
του όρους της πρόσκλησης των οικονομικών φορέων.
5. Να συγκροτήσει Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τις προσφορές που θα
υποβληθούν, η οποία εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) για
κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.
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Παραμένουμε , στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση.
Ο Δήμαρχος
και με ε.ε
Ευάγγελος Κατσαράς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση για τη λήψη σχετικής
απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή –
Αρμοδιότητες) και 75 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, και ιδιαίτερα των άρθρων
158 και 160,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
6. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/1103-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών περί σύγκλησης συλλογικών οργάνων των δήμων, των
περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάσημα
λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19,
8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 (ΑΔΑ ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) έγγραφο του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:presence.gov.gr,
9. Τις ΚΥΑ και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19),
10. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας,
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 27/2021 μελέτη και το σχέδιο πρόσκλησης και όρων
διαπραγμάτευσης για την υποβολή προσφορών της εν θέματι υπηρεσίας στο πλαίσιο
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όπως
συντάχθηκαν από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, ελέγχθηκαν
και θεωρήθηκαν αρμοδίως,
12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11089/06-07-2021 Πρωτογενές Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης με
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008868522,
13. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11097/06-07-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου,
14. Την υπ’ αρ. Α-1087/06-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΟΡΩΚΗ-ΘΚΛ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης, όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11098/06-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος, για τους λόγους που
αναγράφονται στην καταχωρημένη στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σχετική
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2. Εγκρίνει τη διενέργεια εκτέλεσης της υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη
πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021» και
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καθορίζει ως τρόπο ανάθεσής της τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση.
3. Εγκρίνει τα έγγραφα της σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας, όπως
συντάχθηκαν από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, ελέγχθηκαν
και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
4. Καταρτίζει τους όρους διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη
πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021», όπως
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης της εν θέματι υπηρεσίας, καλεί τον κάτωθι οικονομικό φορέα για την
κατάθεση προσφοράς του:
 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Bayline Services
6. Ορίζει προθεσμία παραλαβής προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στον ως άνω οικονομικό φορέα και της σχετικής
ανάρτησή της, και ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την
επομένη της λήξης παραλαβής τους και ώρα 10:00 π.μ.
7. Ορίζει επιτροπή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 442/2020 (ΑΔΑ:
ΩΤΡΣΩΚΗ-8ΕΤ) προγενέστερη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από
τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου:
Τακτικά μέλη της Επιτροπής:
-

Μαθιουλάκη Μαρία
Φύτρου Ειρήνη
Μανδηλαράς Γεώργιος
Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής:

-

Ζαζάνη Ματθούλα-Αικατερίνη
Ξενάκης Ιωάννης
Μαργαρίτη Σταματία

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Μαθιουλάκη Μαρία, με αναπληρώτρια την Ζαζάνη
Ματθούλα-Αικατερίνη.
8. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για όλες τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 237/2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Δημήτριος Λιανός
Δήμαρχος
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Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την διεξαγωγή της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» σύμφωνα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης (αρ. 32 και 32Α του Ν. 4412/2016)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει: «Προσφυγή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», παρ. 2 περ. 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 κατεπείγουσας
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. Επίσης σύμφωνα με
το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 : Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22
παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8
και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4
και την παράγραφο 6,
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2,
ή
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι
εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 4.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της
πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με
την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η
διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την
Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά
την ανάθεση της σύμβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 , η Οικονομική Επιτροπή :
«θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του
δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.»
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
Βάσει των ανωτέρω:
1.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 Π.Δ. 71/2020 την υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν οι
Δήμοι όταν παραχωρούν ή εκμισθώνουν χώρο αιγιαλού-παραλίας που θεωρείται λουτρική
εγκατάσταση.

2.

Με το υπ΄ αριθ. : 04/30.10.2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής του αρ. 35 του Γενικού
Κανονισμού Λιμένα 20, όπως αυτός ισχύει, χαρακτηρίστηκαν ως πολυσύχναστες οι παραλίες α)
Αγίου Γεωργίου από τη θέση Καβούρι μέχρι τη θέση Φλοίσβος, β) Αγίου Προκοπίου, γ) Αγίας
Άννας από το Λιμενίσκο μέχρι τη θέση Πολίτης, δ) Μάραγκας με την υποχρέωση πρόσληψης
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ναυαγοσωστών, κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο –Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
3.

Το γεγονός ότι διεξάχθηκαν δύο ανοιχτοί ηλεκτρονικού διαγωνισμοί (ο 1ος με αριθμό
Διακήρυξης 24998/28.12.2020, η οποία έλαβε τον υπ. αριθ. 104646 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007942580 και ο 2ος με αριθμό
Διακήρυξης 5912/23.04.2021, η οποία έλαβε τον υπ. αριθ. 117974 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008520556) όπου προέβησαν άγονοι.
Επίσης κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που
προκηρύχτηκε βάσει της υπ.αριθ.180/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

4.

Το γεγονός ότι το υπουργείο Εσωτερικών με σχετική πρόσφατη τροπολογία προβλέπει την
έναρξη της ναυαγοσωστικής περιόδου από τις 22 Ιουνίου 2021.

5.

Δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών της ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας (αρ.121
του Ν. 4412/2016).

6.

Ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς διακυβεύεται η προστασία και ασφάλεια της ζωής
λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας. Τις πολυσύχναστες παραλίες του
Δήμου τις επισκέπτονται κατά τη θερινή περίοδο καθημερινά πολλοί άνθρωποι ντόπιοι και
τουρίστες, επίσης η ιδιομορφία της ακτογραμμής της νήσου Νάξου επιβάλλει την κάλυψή της
από ναυαγοσώστες για την ασφάλεια των λουόμενων και την αποτροπή πνιγμών και απώλειας
ανθρώπινων ζωών. Συντρέχουν επομένως επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος , για τη
προστασία της υγείας, ασφάλειας και της ζωής των λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

7.

Την με αριθ. 27 /2021 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικ/κης Ανάπτυξης με τίτλο:
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»

8.

Το με αρ. πρωτ. 11089/2021 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008868522)

9.

Το με αρ. πρωτ. 11097/2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα

10. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της δαπάνης:
Α-1087, συνολικού ποσού 259.160,00 € σε βάρος του ΚΑ 70-6162.019 του προϋπολογισμού
του οικ. έτους 2021 (ΑΔΑ: ΩΞΟΡΩΚΗ-ΘΚΓ & ΑΔΑΜ: 21REQ008871855)
11. Την υπ’ αρ. ………./2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση της
κατεπείγουσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων αυτής
12. Την υπ’ αρ. 442/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας /αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προσκαλεί τον κάτωθι οικονομικό φορέα :
1. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - Bayline Services
Αδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά 551 33

Να υποβάλλει φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω:
(α) ένα ξεχωριστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά», κατά τα οριζόμενα στην συνέχεια.
(β) ένα ξεχωριστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την
7
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οικονομικά στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στην συνέχεια.
Κατόπιν των ανωτέρω ορίζονται οι παρακάτω όροι διεξαγωγής της διαδικασίας:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
84300
ΕΛΛΑΔΑ
EL 422
2285360138-134
2285023570
ntri@naxos.gov.gr/aggeli@naxos.gov.gr
Τριανταφύλλου Νεκταρία, Αγγελή Παναγιώτα
www.e-naxos.eu

Η διαγωνιστική διαδικασία θα είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 32 και 32Α του Ν. 4412/2016,
δηλαδή η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.
1.Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με
ιδίους πόρους. Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 70-6162.019
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, συνολικού ποσού
259.160,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
2.Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΚ ΕΤΟΥΣ 2021»
Η υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
CPV: 92332000-7 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ).
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 259.160,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 209.000,00 €, ΦΠΑ: 50.160,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1η Ιουνίου 2021- 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Τεχνική
Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης.
3.Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ……………. και ώρα ……
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την ………… ημέρα ……. και ώρα 10:00 πμ.
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4.Δημοσιότητα
Η παρούσα θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ……………..
Η παρούσα καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.e-naxos.eu στην θεματική ενότητα Διαγωνισμοί.
ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1. Η παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματά της
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.Παροχή Διευκρινίσεων
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
3.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 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 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
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μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
4.Δικαίωμα συμμετοχής
Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στον υποψήφιο που προεπιλέχθηκε από τον Δήμο Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων ως κατάλληλος για τη συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Αποκλειστικά και μόνο ο συγκεκριμένος υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης.
5.Τρόπος υποβολής προσφορών
Η προσφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει
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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει με την προσφορά του τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
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Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου 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 και οι οικονομικοί
όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι
οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
(τεχνική και οικονομική προσφορά).
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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.
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.
6.Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
Επί ποινή αποκλεισμού, ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα εξής:
1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2 (παράγραφος 9),
της παρούσας οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για τις παραγράφους 9.1 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, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του
ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην σχετική
παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 9.2.α και 9.2.β πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, ότι
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 9.2.γ της παρούσας, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία
βεβαιώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί στον ανάδοχο: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
δ) για την παράγραφο 2.9.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
ε) για την 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. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα
με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
στ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
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σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, 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. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα:


Να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (τεχνικό, μηχανικό, ηλεκτρονικό), όπως
αυτός αναφέρεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης



Να διαθέτουν ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό όπως αναφέρεται
στη σχετική μελέτη (καταστάσεις προσλήψεων προσωπικού και άδειες
ναυαγοσωστών)



Τρεις συμβάσεις των τελευταίων τριών (3) ετών, αντίστοιχες με το αντικείμενο της
παρούσας υπηρεσίας



Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται
η πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση του προσφέροντα με την Τεχνική Μελέτη και
τους όρους της παρούσας

3. Συμμόρφωση με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:


το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με εφαρμογή
στην παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών και κολυμβητικών
δεξαμενών καθώς και στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και χειριστών
ταχύπλοων σκαφών.



το πρότυπο διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας σε
συμμόρφωση με το ΟHSAS 18001:2007 ή ισοδυνάμου με εφαρμογή στην παροχή
υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών και κολυμβητικών δεξαμενών καθώς
και στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και χειριστών ταχύπλοων σκαφών.



το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001:2015 ή ισοδύναμο με
εφαρμογή στην παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών και
κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και στη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και
χειριστών ταχύπλοων σκαφών.

4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που
η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας και δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου
εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον
είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:


έτος 2017 κύκλος εργασιών 130.000,00 Ευρώ



έτος 2018 κύκλος εργασιών 130.000,00 Ευρώ



έτος 2019 κύκλος εργασιών 130.000,00 Ευρώ

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
7.Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»
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Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 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. Εφόσον η οικονομική
προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η τιμή της συνολικής προσφερόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης.
Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
που σχετίζεται με την υπηρεσία (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κ.λπ.). Οι
προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων
και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με
κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων
Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία
για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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.
8.Χρονική ισχύς προσφορών
Η προσφορά θα έχει ισχύ οκτώ (8) ημερολογιακών μηνών προσμετρούμενων από την επόμενη της
ημερομηνίας διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης.
9.Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
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:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
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(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
3. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
4. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
(1) και (2γ) 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.
5. 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.
6. 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.
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
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Προσφορά»


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Η αποσφράγιση των φακέλων θα λάβει χώρα την ….. ………… 2021, ημέρα ….. και ώρα……
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει
στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων
τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με
τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις
των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση
τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας.
β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται οι φάκελοι
των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα
ανωτέρω. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία
αυτών των οικονομικών φορέων.
γ) Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω
σταδίου . Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.2 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σ Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους
οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Οποιαδήποτε
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διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2.Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017.
• 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
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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.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν
από τη συζήτηση 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.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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.
4.Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει
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στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση
του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής).
ΑΡΘΡΟ 4: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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 VIII της 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.
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 μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας
της σύμβασης.
2. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
3. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μηνιαίως βάσει των προσφερόμενων υπηρεσιών
ναυαγοσωστικής κάλυψης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
20

ΑΔΑ: 6Τ96ΩΚΗ-Τ1Υ

τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
4. Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’
ύλην αρμόδια υπηρεσία που συγκροτείται επίσης με απόφαση της Α.Α. η οποία και θα εισηγείται
στο αρμόδιο αποφαινόμενο 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.
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.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της
σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
5. Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 10η Οκτωβρίου
2021.
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6. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα,
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε
τμηματικές παραλαβές.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.».
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Ο Δήμαρχος,
Δημήτριος Αντ. Λιανός
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