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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
για την
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α' φάση»
(ασβεστόλιθος, λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές, χαλαζιακά αδρανή, ξυλεία και ειδικά μέταλλα)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α' φάση»
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της
Δωδώνης - Φάση Α΄» (Κωδ. πράξης 2016ΕΠ01810051)»
CPV: 44921300-5, 44111200-3, 24957200-9, 24200000-6, 14212200-2, 03411000-4, 44191100-6,
14622000-7, 14724000-2
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 161.290,32 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Παρασκευή, 23-2-2018, ώρα 10:00
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη, 22-2-2018, ώρα 15:00
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2018
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Πλατεία 25ης Μαρτίου 6

Πόλη

Ιωάννινα

Ταχυδρομικός Κωδικός

45 221

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL543

Τηλέφωνο

2651001051-53, 2651082213

Φαξ

2651001052, 2651082313

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

efaioa@culture.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Α. Κάλλιοση, Π. Κατσούδας, Α. Κούτσιανου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.yppo.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι ο πολιτισμός.
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.ΔΗ.Σ.
β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑΕ Π0181. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(κωδικός ενάριθμου έργου 2016ΕΠ01810051). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ήπειρος 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α' φάση» της Πράξης:
«Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης Φάση Α΄» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την αρ.
πρωτ. 4133/20-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου και την αρ. πρωτ. 1791/15-09-2017
Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης: «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων
μνημείων του ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄», και έχει λάβει κωδικό MIS 5002472. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α' φάση και πιο συγκεκριμένα στα
υλικά περιλαμβάνονται: ασβεστόλιθος, λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές, χαλαζιακά
αδρανή, ξυλεία και ειδικά μέταλλα.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων :
1
2

ΤΜΗΜΑ
Ασβεστόλιθος
Λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα
κονιαμάτων-χρωστικές

3
4

Χαλαζιακά αδρανή
Ξυλεία

5

Ειδικά μέταλλα

CPV
44921300-5
44111200-3
24957200-9

24200000-6
14212200-2
03411000-4
44191100-6
14622000-7
14724000-2

Περιγραφή CPV
Ασβεστόλιθος
Τσιμέντο
Συνθετικές πρόσθετες ύλες για
τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα ή
σκυροδέματα
Χρώματα και χρωστικές ουσίες
Αδρανή υλικά
Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα
Κόντρα πλακέ
Χάλυβας
Τιτάνιο

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 161.290,32 ΦΠΑ : € 38.709,68).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι πέντε τμήματα με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό:
ΤΜΗΜΑ 1: «Ασβεστόλιθος», προϋπολογισμού 81.344,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 65.600,00€, ΦΠΑ: 15.744,00€)
Προϋπολογισμός ανά CPV
44921300-5 : προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 65.600,00€, ΦΠΑ: 15.744,00€
ΤΜΗΜΑ 2: «Λευκό τσιμέντο, πρόσμικτα κονιαμάτων, χρωστικές», προϋπολογισμού 27.129,96€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 21.879,00€ ΦΠΑ 5.250,96€)
Προϋπολογισμός ανά CPV
44111200-3: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 15.600,00€, ΦΠΑ: 3.744,00€
24957200-9: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 1.404,00€, ΦΠΑ: 336,96€
24200000-6: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 4.875,00€, ΦΠΑ: 1.170,00€
ΤΜΗΜΑ 3: «Χαλαζιακά αδρανή», προϋπολογισμού 34.496,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 27.820,00€ ΦΠΑ 6.676,80€)
Προϋπολογισμός ανά CPV
14212200-2: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 27.820,00€ ΦΠΑ 6.676,80€
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ΤΜΗΜΑ 4: «Ξυλεία», προϋπολογισμού 37.097,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α. :29.917,50€ ΦΠΑ 7.180,20€)
Προϋπολογισμός ανά CPV
03411000-4: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 19.057,50€ ΦΠΑ 4.753,80€
44191100-6: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 10.860,00€ ΦΠΑ 2.606,40€
ΤΜΗΜΑ 5: «Ειδικά μέταλλα», προϋπολογισμού 19.931,54€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 16.073,82€ ΦΠΑ 3.857,72€)
Προϋπολογισμός ανά CPV
14622000-7: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 6.187,32€ ΦΠΑ 1.484,96€
14724000-2: προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 9.886,50€ ΦΠΑ 2.372,76€
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από ένα έως
πέντε. Πιο συγκεκριμένα, προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα ή
περισσότερα τμήματα αλλά πάντα για το σύνολο των προϊόντων του κάθε τμήματος.
Η διάρκεια της σύμβασης ανά τμήμα ορίζεται:
ΤΜΗΜΑ 1: Ασβεστόλιθος: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ 2: Λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ 3: Χαλαζιακά αδρανή: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ 4: Ξυλεία: 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ 5: Ειδικά μέταλλα: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

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

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

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

-

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1822/Β/2015) «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς –Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
(ΥΠΑΣΥΔ-1η έκδοση/31.7.2015), όπως ισχύει,

-

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

-

Β. τις αποφάσεις

-

την υπ’ αρ. πρωτ. 4133/20-12-2016 (ΑΔΑ: Ψ5ΛΨ7Λ9-ΨΨΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης:
«Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της
Δωδώνης - Φάση Α΄» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

-

Την υπ' αριθ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/426942/256208/16163/4870/29-12-2016 (ΑΔΑ:
69ΨΛ4653Π4-52Ν) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρι. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/
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ΤΠΚΑΧΜΑΕ/112652/66749/5577/1592/19-6-2015 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου 1
«Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της
Δωδώνης - Φάση Α΄» του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των
άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης - Φάση Α» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
-

την υπ’ αρ. πρωτ. 827/08-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΝΠΦ7Λ9-ΚΟΥ) Απόφαση τροποποίησης της Πράξης:
«Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της
Δωδώνης - Φάση Α΄»

-

Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1791/15/09/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΩΩ7Λ9-632) Τροποποίησης τη Πράξης: «Συντήρηση,
αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης - Φάση
Α΄»

-

την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/550902/367567/5485/22-12-2017 (ΑΔΑ ΩΣΑ74653Π4-7Κ6)
Απόφαση της ΕΦΑ Ιωαννίνων για «Σύστασης-συγκρότησης επιτροπών α) Διενέργειας δημόσιων
και διεθνών διαγωνισμών, β) διενέργε4ιας συνοπτικών διαγωνισμών, γ) αξιολόγησης ενστάσεων
του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, δ) πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ και ε) παραλαβής
προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Υπηρεσίας μας έτους 2018».

-

Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Συντήρηση, αποκατάσταση,
ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄» με κωδικό
πράξης (ενάριθμο) 2016ΕΠ01810051 της ΣΑΕ Π0181

-

Δ. Την ανάγκη προμήθειας υλικών αποκατάστασης στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄»
(υποέργο 5: Προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Α΄ Φάση)

-

Ε. Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Α΄ Φά-ση», το
οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Πέτρο Κατσούδα, υπάλληλο ΙΔΑΧ, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικός
Μηχανικός και Κούτσιανου Αναστασία, υπάλληλο ΙΔΟΧ ειδικότητας ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός του
εν θέματι έργου.

-

ΣΤ. Το από 11-10-2017 (αρ. πρωτ. Εισερχομένου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/415074/272830/4204/
11-10-2017) Αίτημα της Ομάδας Επίβλεψης του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του
θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄», για τη διενέργεια ανοιχτού
διαγωνισμού άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την «Προμήθεια υλικών
αποκατάστασης – φάση Α΄», στο πλαίσιο του ως άνω έργου.

-

Ζ. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/415074/272830/4204/ 21-11-2017) Απόφαση της ΕΦΑ
Ιωαννίνων «έγκριση αιτήματος διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων εφαρμογής της
ενωσιακής νομοθεσίας για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης – φάση Α΄», στο πλαίσιο του
ως άνω έργου.

-

Η. την υπ’ αρ. πρωτ. 3400/13-12-2017 Διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για τη δημοπράτηση του 5ου Υποέργου «Προμήθεια υλικών
αποκατάστασης – Φάση Α΄» της Πράξης: «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και
των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄»

-

Θ. η από 18-12-2017 (αρ. πρωτ. Εισερχομένου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/543290/362335/5390/ 1912-2017) εισήγηση – αιτιολόγηση προϋπολογισμού της Ομάδας Επίβλεψης του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δω-δώνης
- Φάση Α΄», για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και τη έγκριση διενέργειας α-νοιχτού
διαγωνισμού άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για τη «Προμήθεια υλικών
αποκατάστασης – Φάση Α΄», στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, α-νάδειξη του
θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄» .
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-

1.5

Ι. την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/11886/8538/97/10-01-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΕΣ4653Π4-ΘΨΓ)
Απόφαση της ΕΦΑ Ιωαννίνων, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και την έγκριση
διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για τη
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Φάση Α΄», στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση,
αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση
Α΄»

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/2/2018 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 23/2/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

1.6

Δημοσιότητα

Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10-1-2018 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.2: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 50856
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :


δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας



μία (1) νομαρχιακή εφημερίδα εβδομαδιαίας κυκλοφορίας



δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση
(URL) : www.yppo.gr.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους Αναδόχους.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

2

Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους3
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.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

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



η με αρ. 2018/S 008-013095 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης



η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης, ΙΙΙ –Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, ΙV –Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς, V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.




το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]



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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οχτώ (8) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
3
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υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) 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 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.4
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).5 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.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.

4
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα
που υπάρχει στο Παράρτημα V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της παρούσας διακήρυξης).
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. του κάθε τμήματος της Σύμβασης,
ήτοι:
ΤΜΗΜΑ 1: 65.600,00 x 2% = 1.312,00€
ΤΜΗΜΑ 2: 21.879,00 x 2% = 437,58€
ΤΜΗΜΑ 3: 27.820,00 x 2% = 556,40€
ΤΜΗΜΑ 4: 29.917,50 x 2% = 598,35€
ΤΜΗΜΑ 5: 16.073,82 x 2% = 321,48€
Στο Παράρτημα V παρατίθεται Υπόδειγμα Εγγυητικής Συμμετοχής το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι
συμμετέχοντες.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20-3-2019 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και
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
2.2.6, 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:
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
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.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους
διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις
των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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2.2.3.2. 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 όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
Επίσης αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντος, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β'
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 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,
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.4. 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.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7. 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.
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς, ανάλογα με το τμήμα στο οποίο καταθέτουν προσφορά, για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
ΤΜΗΜΑ 1: «Ασβεστόλιθος»
 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου κοπής και επεξεργασίας
ΤΜΗΜΑ 2: «Λευκό τσιμέντο, πρόσμικτα κονιαμάτων, χρωστικές»
 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου
 Περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης ISO 14001 του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου
ΤΜΗΜΑ 3: «Χαλαζιακά αδρανή»
 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 της μονάδας παραγωγής

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Π ΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4
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και 2.2.5, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Στις περιπτώσεις, όπως η παρούσα, όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα
κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.7.2 Α ΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΜΈΣΑ
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. 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- 2.2.6).
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 2.2.3.3.
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,
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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 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,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
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 2.2.3.3, 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 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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.
Β.3. Για την απόδειξη τη συμμόρφωσης τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συ3μμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
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Β.6. 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.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 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

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 Ι της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
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 αυτής6.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
Ηλεκτρονική Διαδικασία
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο 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 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
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

6

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 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. Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικούς φορείς πρέπει να
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονομική
προσφορά) σύμφωνα με τα Παραρτήματα III και IV (Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - Υπόδειγμα
οικονομικής προσφοράς.
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 ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή:
1. τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
2. πέντε δείγματα ποσότητας 50 gr, ένα για κάθε κοκκομετρία χαλαζιακών αδρανών (αφορά μόνο το
τμήμα 3), ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση να διαγωνιστεί υλικό το οποίο αλλοιώνει το
επιθυμητό χρωματικό αποτέλεσμα του τελικού κονιάματος. Το κάθε δείγμα θα είναι
τοποθετημένο σε διαφανές σακουλάκι στο οποίο θα αναγράφεται η κατηγορία του υλικού. Τα
δείγματα θα κατατεθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.
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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016. β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και
τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη σε
μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16
και τη διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου
PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,
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εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ.
GoogleChrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή
pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΥπόδειγμα τεχνικής προσφοράς – Φύλλο συμμόρφωσης.
Τα πέντε δείγματα για την κάθε κοκκομετρία χαλαζιακών αδρανών (αφορά μόνο το τμήμα 3) θα
κατατεθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5.
Οι οικονομικοί φορείς 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
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
[τιμή], όπως ορίζεται κατωτέρω :
Διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΥπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς.
Α. Τιμές
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά είδος.
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Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα
που υπάρχει στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης) 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 σύμβαση.
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 Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),
β) 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 (Α.Ε.Π.Π.) (παρ. 3 άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει),
γ) 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. 4412/201698.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας
διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 360
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 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
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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 προσφορών7
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 κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες. 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.

7

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

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


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
Παρασκευή 23-2-2018 και ώρα 10:00.



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



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

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
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) Η αρμόδια Επιτροπή 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 όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και
ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
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προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
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
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, οι οποίες κοινοποιούνται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 4, άρθρο 100 Ν.4412/2016, τα αποτελέσματα κάθε σταδίου
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα: όλων των σταδίων της παραγράφου 2 του άρθρου 100 Ν.4412/2016
στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
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 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6
αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού ανάδοχου απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
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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 2.2.7.2 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 εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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, η προσφορά του προσωρινού ανάδοχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 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. Η
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 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, το οποίο
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επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

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

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
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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 ή να ακολουθεί το σχετικό υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης 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 τμηματικά : 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 των ως άνω εγγυήσεων 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.
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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 2.2.7.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνο. Πριν την απόφαση τροποποίησης της συναφθείσας
σύμβασης θα πρέπει να λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής. ΟΙ
ενδεχόμενες τροποποιήσεις δεν θα αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο αντικέιμενο.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

33

18PROC002542548
2018-01-12
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020]

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο
α) Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με τμηματική εξόφληση μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους
των υπό προμήθεια υλικών.
Η πληρωμή γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του κάθε μέρους των υπό
προμήθεια αγαθών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την
τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη και των όρων
της σύμβασης (τεχνικών και οικονομικών).
Εν συνεχεία εκδίδεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των
υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.)
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής,
β) τιμολόγιο του Αναδόχου,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) 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 (Α.Ε.Π.Π) (παρ.3 άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)
γ) 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.
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% (για προμήθεια υλικών) επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος8 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή

8

Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο9 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων10

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

9
10

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά για κάθε τμήμα της σύμβασης ως εξής :
ΤΜΗΜΑ 1: Ασβεστόλιθος: σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 4 τμηματικές παραδόσεις,
εντός 30 ημερών από την σχετική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΤΜΗΜΑ 2: Λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές: σε 24 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης έως 4 τμηματικές παραδόσεις, εντός 30 ημερών από την σχετική ειδοποίηση από την
Αναθέτουσα Αρχή.
ΤΜΗΜΑ 3: Χαλαζιακά αδρανή: σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 4 τμηματικές
παραδόσεις, εντός 30 ημερών από την σχετική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΤΜΗΜΑ 4: Ξυλεία: σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 4 τμηματικές παραδόσεις, εντός 30
ημερών από την σχετική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΤΜΗΜΑ 5: Ειδικά μέταλλα: σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έως 2 τμηματικές παραδόσεις,
εντός 30 ημερών από την σχετική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή, για την ημερομηνία που προτίθεται
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους
τρόπους:
1) μακροσκοπικός έλεγχος με ταυτόχρονο έλεγχο των συνοδευτικών πιστοποιητικών ποιότητας του
υλικού (τμήματα 2,3,4,5)
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2) μακροσκοπικός έλεγχος με ταυτόχρονο έλεγχο των συνοδευτικών εργαστηριακών ελέγχων του υλικού
ώστε να διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις των συνήθων χαρακτηριστικών (τμήμα 1)
3) έλεγχος των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των προς παράδοση τεμαχίων (διαστάσεις-κυβικά)
(τμήματα 1,3,4 & 5).
4) επιτόπιος έλεγχος του ποσοστού υγρασίας της μάζας των ξύλων με τη χρήση υγρασιόμετρου, έτσι ώστε
η περιεκτικότητα σε υγρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10%-16% (τμήμα 4)
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα, εφόσον συντρέχουν λόγοι, να ζητήσει εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών
(χημική ή μηχανική εξέταση) που να αποδεικνύουν την συμμόρφωση τους με τις αρχικές προδιαγραφές
(τμήματα 2,3,5).
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικόοριστικό-παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις-απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
εντός 15 ημερών από την παράδοση του κάθε τμήματος των υλικών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
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τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις. Αναλογικά εφαρμόζονται τα παραπάνω και στις τμηματικές παραδόσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Κωνσταντίνος Σουέρεφ
Αρχαιολόγος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. :
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. και οι αρμοδιότητες της
σχετικά με την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων με αυτεπιστασία ορίζονται στο ΠΔ 104/2014 και είναι οι
εξής : «Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η
προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε
εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η
εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης,
ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή
μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». (Π.Δ. 104/2014, άρθρο 18 § 1, εδάφιο α).
Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές : Το σύνολο των υλικών θα παραδοθεί στον Αρχαιολογικό χώρο
Δωδώνης (περίπου 20km μακριά από τα Ιωάννινα), στο χώρο του εργοταξίου, σύμφωνα με τις οδηγίες των
επιβλεπόντων.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. :
«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α' φάση» : ασβεστόλιθος, λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτωνχρωστικές, χαλαζιακά αδρανή, ξυλεία και ειδικά μέταλλα.
.
Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης :
Έχει προηγηθεί έρευνα αγοράς για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα : Επιλέχθηκε η υποδιαίρεση
της σύμβασης υπό μορφή χωριστών τμημάτων με βάση τη συνάφεια των ειδών και οι προσφορές είναι
δυνατόν να υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ακολουθούν οι Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ
1

Ασβεστόλιθος

Για την πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης που πραγματοποιούνται στο Αρχαίο
Θέατρο της Δωδώνης, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια φυσικού λίθου.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της
Δωδώνης, και τις σχετικές παρατηρήσεις του ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), προβλέπεται να
χρησιμοποιηθεί φυσικός λίθος (τοπικός ασβεστόλιθος) στα σημεία που υπάρχει πλήρης απουσία
αρχαίου υλικού (π.χ κλίμακες ανόδου, πλάκες διαδρόμων, εδώλια κλπ) καθώς και σε αρχαία μέλη με
πολύ μεγάλες συμπληρώσεις.
39

18PROC002542548
2018-01-12
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020]

Σύμφωνα με αναλύσεις δειγμάτων, για την κατασκευή του θεάτρου έχει χρησιμοποιηθεί κατά
κύριο λόγο ένας μικριτικός υπόλευκος ασβεστόλιθος και σε μικρότερο ποσοστό ένας φαιός
ασβεστόλιθος. Όσον αφορά την προέλευση των λίθων του θεάτρου, είναι γενικώς αποδεκτή η άποψη
ότι προέρχονται από ασβεστολιθικά στρώματα της περιοχής. Γενικότερα η ορυκτολογική σύσταση του
πετρώματος που χρησιμοποιήθηκε στο ιερό της Δωδώνης, συναντάται στην ανατολική πλευρά της
κοιλάδας από την περιοχή του ιερού και προς τα βόρεια (υπολιθογραφικοί και μικρολατυποπαγείς
ασβεστόλιθοι του Παλαιόκαινου -Ηώκαινου με στοιχεία Κρητιδικού της ζώνης Γαβρόβου /
ασβεστόλιθοι βιγλών του Ανώτερου Ιουρασικού- κατώτερου Σενώνιου).
Ο φυσικός λίθος που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εμπορική ορολογία της αγοράς διακοσμητικών
πετρωμάτων, χαρακτηρίζεται ως "μάρμαρο Ιωαννίνων". Πρόκειται για ασβεστολιθικό πέτρωμα, το
οποίο εξ ορύσσεται, σε διάφορες περιοχές του νομού Ιωαννίνων, Δ - ΒΔ της πόλης των Ιωαννίνων
(Τοπικές Κοινότητες Κληματιάς, Καρίτσας, Γραμμενοχωρίων κ.α.)
Η επιλογή του έγινε κατά τρόπο ώστε τόσο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά όσο και οι μηχανικές και
φυσικοχημικές του ιδιότητες να συμφωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τις αρχικές ιδιότητες του
αρχαίου υλικού.
Γενικότερα, τα κοιτάσματα του ονομαζόμενου "μαρμάρου Ιωαννίνων" εντοπίζονται σε
στρωματογραφικό ορίζοντα σημαντικού πάχους και μεγάλης εξάπλωσης. Ο παραπάνω ορίζοντας
αποτελείται από αλλεπάλληλες στρώσεις, πάχους από 20 - 30 εκατ. μέχρι αρκετά μέτρα, που
διαφέρουν μεταξύ τους, τόσο στη δομή του πετρώματος, όσο και στην απόχρωση και στα χρωματικά
σχέδια.
Για τον λόγο αυτό, το εξορυσσόμενο πέτρωμα παρουσιάζει χρωματικές διαφοροποιήσεις, καθώς
και διαφοροποιήσεις στη δομή του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στην αγορά διάφοροι τύποι υλικών,
με διαφορετικά αισθητικά χαρακτηριστικά, που ονομάζονται όλοι "μάρμαρα Ιωαννίνων". Έτσι τα υλικά
διαφοροποιούνται μεταξύ τους με χρήση πρόσθετων εμπορικών ονομάτων, όπως μάρμαρο
«Σπέσιαλ», «Ογδοντάρι», «Βράχος», «Βράχος Λουλουδάτος», «Κορμός», «Τσινί», «Τράνι», «Μπιζάνι»,
«Στίφος», «Ριγωτό», «Σουσαμί», «Φασολάτο» κ.ά. Γενικά, από κάθε εκμεταλλεύσιμη στρώση, στα
λατομεία των μπεζ ασβεστόλιθων Ιωαννίνων, εξ ορύσσεται και ένας διαφορετικός εμπορικός τύπος
υλικού.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε σχετική έρευνα μεταξύ των διαφόρων τύπων πετρώματος
που είναι διαθέσιμα σήμερα στην περιοχή προκειμένου να επιλεγεί το καταλληλότερο. Κριτήρια
επιλογής αποτέλεσαν:
 η ομοιότητα με το αρχαίο υλικό
 οι φυσικές ιδιότητες
 τα μηχανικά χαρακτηριστικά
 η ανθεκτικότητά του στις δύσκολές περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, ειδικότερα δε
σε συνθήκες παγετού.
Κατόπιν τούτων, η ομάδα επίβλεψης του έργου επέλεξε ως καταλληλότερο πέτρωμα για την
αποκατάσταση του θεάτρου της Δωδώνης αυτό με την εμπορική ονομασία "Σουσαμί Κληματιάς".
Πρόκειται για τμήμα πετρώματος προερχόμενο από το "Σπέσιαλ Κληματιάς".
Συγκεκριμένα: το "Σπέσιαλ Κληματιάς" αποτελεί έναν από τους πλέον εμπορικούς τύπους
μαρμάρου που λατομείται στην περιοχή, με ύψος πετρώματος τα 1,50 μ. περίπου. Στο πέτρωμα αυτό
διακρίνονται τρεις επάλληλες στρώσεις με διαφορετική δομή, όπως φαίνονται στις εικόνες 1 και 2:
α) το "Τσινί" στο πάνω μέρος σε στρώση που καταλαμβάνει 20-30 εκατοστά
β) την "Καρδιά" στη μέση σε στρώση που καταλαμβάνει 80 περίπου εκατοστά
γ) το "Σουσαμί" στη βάση σε στρώση που καταλαμβάνει 40 περίπου εκατοστά.
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εικ.1: "Σπέσιαλ Κληματιάς"

εικ.2: "Σουσαμί Κληματιάς"

Το πέτρωμα θα πρέπει να είναι ομοιογενές, να μην παρουσιάζει οπτικές ασυνέχειες ειδικότερα να
μην περιλαμβάνει τα γνωστά κατά την εμπορική ονομασία «καρδιογραφήματα». Τα διαμορφωμένα
λίθινα τεμάχια που θα ζητηθούν θα προέρχονται αποκλειστικά από την συγκεκριμένη ζώνη του
πετρώματος (Σουσαμί) χωρίς να περιλαμβάνουν τμήμα της ανώτερης ζώνης ("καρδιά").
Η συνολική ποσότητα στην οποία αφορά η συγκεκριμένη προμήθεια δεν θα υπερβαίνει τα 40 Μ3.
Το προς παράδοση υλικό θα είναι κομμένο σε διαστάσεις που θα δίνονται από σχετικούς πίνακες
τμηματικών παραγγελιών κατά την πορεία υλοποίησης του έργου. Η φορά κοπής του πετρώματος θα
πρέπει να είναι αποκλειστικά παράλληλη με τη φορά του στρωματογραφικού ορίζοντα.
Σύμφωνα με αυτούς τους πίνακες προκύπτουν οι παρακάτω κατηγορίες αρχιτεκτονικών μελών με
γενικές ενδεικτικές διαστάσεις ως κάτωθι:
α) κλίμακες ανόδου με γενικές διαστάσεις 18Χ65Χ100 εκατοστά περίπου και σε ποσότητα που
εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει τα 4 μ3 για το σύνολο της προμήθειας.
β) πλάκες διαδρόμων με γενικές διαστάσεις 12Χ80Χ100 εκατοστά περίπου και σε ποσότητα που
εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει τα 19 μ3 περίπου για το σύνολο της προμήθειας και
γ) εδώλια με γενικές διαστάσεις 39Χ130Χ50 εκατοστά περίπου και σε ποσότητα που εκτιμάται ότι
δεν θα υπερβαίνει τα 6 μ3 περίπου για το σύνολο της προμήθειας.
δ) πλάκες διαζώματος :με γενικές διαστάσεις 17Χ150Χ100 εκατοστά περίπου και σε ποσότητα που
εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει τα 8 μ3 περίπου για το σύνολο της προμήθειας και
ε) λοιπά αρχιτεκτονικά μέλη διαφόρων διαστάσεων σε ποσότητα που εκτιμάται ότι δεν θα
υπερβαίνει τα 3 μ3 περίπου για το σύνολο της προμήθειας.
Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές προκειμένου ο υποψήφιος να έχει ολοκληρωμένη άποψη
για το σύνολο της παραγγελίας. Υπάρχει η πιθανότητα τροποποιήσεων των σχετικών ποσοτήτων
μεταξύ των διαφόρων μελών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Παρόλα αυτά η συνολική ποσότητα
των τεμαχίων σε κυβικά δεν θα υπερβαίνει τα 40 μ3 για το σύνολο της προμήθειας ως εκ τούτου
ενδέχεται οι τελικές ποσότητες που θα προκύψουν από το άθροισμα των τμηματικών παραδόσεων να
είναι μικρότερες από τις αρχικά προϋπολογισμένες.
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Κάθε λίθινο τεμάχιο θα έχει μοναδικές διαστάσεις. Οι ακριβείς διαστάσεις των μελών θα
αποτυπώνονται σε κάθε τμηματική παραγγελία σε αναλυτικό πίνακα μελών που θα συντάσσεται από
το τεχνικό γραφείο του έργου και στον οποίο θα φαίνονται οι ακριβείς διαστάσεις του κάθε τεμαχίου
αναλυτικά (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος), σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του έργου. Τα τεμάχια του
αναλυτικού πίνακα μελών θα κυβίζονται ώστε να προκύπτει κάθε φορά η συνολική ποσότητα της κάθε
παράδοσης σε κυβικά. Η κοπή των τεμαχίων θα γίνεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας με ιδιαίτερη
επιμέλεια. Οι ακρίβεια των διαστάσεων του κάθε τεμαχίου θα αποτελέσει στοιχείο ελέγχου κατά την
παραλαβή. Μέλη με απόκλιση από τις διαστάσεις του δελτίου παραγγελίας άνω των 5mm δεν θα
γίνονται δεκτά. Για την εξασφάλιση της ποιότητας του διαμορφωμένου λίθου, το εργοστάσιο
επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας καθώς και να έχει την σχετική
πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO). Το πέτρωμα θα πρέπει να προέρχεται από
νόμιμο λατομείο της περιοχής, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η δυνατότητα προμήθειας της
συνολικής ποσότητας για χρονικό διάστημα δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να
παρουσιάζονται αποκλίσεις στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του πετρώματος.
Η τμηματική παράδοση των ποσοτήτων θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα
ζητηθούν από την Αναθέτουσα αρχή. Ως ελάχιστη παραγγελία τμηματικής παράδοσης ορίζονται τα 4
μ3.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το υλικό της παραγγελίας στον Αρχαιολογικό
Χώρο της Δωδώνης με χρήση γερανοφόρου μεταφορικού μέσου. Το πέτρωμα θα συνοδεύεται από
εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων της παραγγελίας από πιστοποιημένο εργαστήριο.
Η επιτροπή παραλαβής θα εκτελέσει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών με τους ακόλουθους
τρόπους: 1) μακροσκοπικός έλεγχος με ταυτόχρονο έλεγχο των συνοδευτικών εργαστηριακών ελέγχων
του υλικού ώστε να διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις των συνήθων χαρακτηριστικών και 2)
έλεγχος των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των προς παράδοση τεμαχίων (διαστάσεις-κυβικά).
ΤΜΗΜΑ 2 : ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ-ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
1

Λευκό τσιμέντο Portland Δανίας ή ισοδύναμο

Το λευκό τσιμέντο πρέπει, λόγω της σπουδαιότητάς του ως δομικού υλικού, να πληροί ορισμένες
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τις ιδιότητες και τη σταθερότητα της ποιότητας
παραγωγής του (πιστοποίηση εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001
και περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 14001). Σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή οδηγία 89/106/ΕΟΚ (Π.Δ. 334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» (ΦΕΚ 176/Α/25-101994 ), πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιστοποιημένο, να φέρει τη σήμανση CE και να είναι σύμφωνο
με τα ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ EN 196-1: Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου – Μέρος 1:
Προσδιορισμός αντοχών, ΕΛΟΤEN 197-1: Τσιμέντο-Μέρος 1: «Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια
συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντα» και ΕΛΟΤEN 197-2: Τσιμέντο-Μέρος 2: «Αξιολόγηση
συμμόρφωσης».
Σύμφωνα, λοιπόν, με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN-197-1, πρόκειται για λευκό τσιμέντο CEMI 52.5R, είναι,
δηλαδή, τύπου CEMI (κοινό τσιμέντο Portland), με σύσταση 95 - 100% κ.β. κλίνκερ και 0 - 5% κ.β. άλλα
πρόσθετα συστατικά και η κατηγορία αντοχής του είναι 52.5 R. Παρουσιάζει, δηλαδή, τυπική αντοχή
σε θλίψη στις 28 ημέρες ≥ 52.5 MPa (N/mm2) και ανήκει στην υποκατηγορία ταχείας ανάπτυξης
πρώιμης αντοχής (R). Για το λόγο αυτό προσδίδει υψηλές μηχανικές αντοχές στα κονιάματα που
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χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό. Επιπλέον, έχει υψηλή συνοχή, χαμηλή περιεκτικότητα σε
αλκάλια (≤ 0.35%), ενώ παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε θειικά άλατα του εδάφους (C3A ≤ 5%, όπου C3A:
(CaO)3Al2O3). Τα βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Όσον
αφορά τις μηχανικές του ιδιότητες, σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 196-1 και ΕΛΟΤ EN-1971, απαιτούνται οι τιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Το λευκό τσιμέντο πρέπει ακόμη να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις
του Π.Δ. 244/1980 «Περί Κανονισμού Τσιμέντων για Έργα από Σκυρόδεμα (Προεντεταμένο, Οπλισμένο
και Άοπλο)» (ΦΕΚ 69/Α/28-03-1980). Πρέπει, δηλαδή, να είναι καθαρό, άριστης ποιότητας, με
ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας, να μην περιέχει δηλαδή όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με
σφίξιμο στο χέρι.
Λευκό τσιμέντο τύπου Portland CEMI 52.5 R
Χαρακτηριστικά

Απαιτούμενες τιμές

Περιεκτικότητα σε αλκάλια (Na2O + K2O)

≤ 0.35%

Περιεκτικότητα σε αργιλικό τριασβέστιο ≤ 5.00%
(C3A)
Περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό χρωμικό ≤2
άλας (Cr6+) (mg/Kg)
Περιεκτικότητα σε χλωριούχα
≤ 0.05%
Περιεκτικότητα σε θειϊκά άλατα (π.χ. SO3)

≤ 2.50%

Loss on ignition

≤ 2.50%

Y-Reflection

85 – 90%

Απόλυτη πυκνότητα (kg/m3)

3100 ± 100

Πυκνότητα (kg/m3)

1100 ± 200

Λεπτότητα (m2/Kg)

390 ± 20

Διαστολή (mm)

0–2

Χρόνος αρχικής πήξης (min)

110 ± 60

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά λευκού τύπου Portland CEMI 52.5 R
Αντοχή σε θλίψη (Mpa ή N/mm2)
Κατηγορία
αντοχής

52.5 R

Αρχική αντοχή
2 ημέρες

7 ημέρες

≥ 30.0

-

Τυπική αντοχή

Χρόνος
αρχικής πήξης

Διόγκωση
(Διαστολή)

min

mm

≥ 45

≤ 10

(όρια)
28 ημέρες
≥ 52.5

-

Πίνακας 2: Κατηγορία αντοχής λευκού τύπου Portland CEMI 52.5 R
Συσκευασία : το προμηθευόμενο υλικό πρέπει να παραδοθεί σε χάρτινους σάκους των 25 kg, οι
οποίοι θα είναι σφραγισμένοι από το εργοστάσιο παρασκευής, κλεισμένοι αεροστεγώς, έτσι ώστε να
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είναι επαρκώς προστατευμένοι από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες χωρίς σχισίματα, χτυπήματα,
αλλοιώσεις και φθορές. Στους σάκους θα πρέπει, επίσης, να αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας
ή παραγωγής αντίστοιχα με τις ενδείξεις του υλικού. Σημειώνεται, ότι το υλικό θα πρέπει να είναι
πρόσφατης παραγωγής (έως 2 μήνες πριν την έκδοση του δελτίου αποστολής). Κατά τη μεταφορά και
την παράδοση τους οι σάκοι πρέπει να είναι συσκευασμένοι σε παλέτες, οι οποίες θα είναι
καλυμμένες με επιπλέον κάλυμμα προστασίας από την υγρασία και θα φέρουν πινακίδα που θα
αναγράφει το είδος και την ποσότητα των υλικών που περιέχονται σε αυτές. Ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ότι τα παραδοτέα υλικά στις παλέτες βρίσκονται ψηλότερα από το
έδαφος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το υλικό της παραγγελίας στον
Αρχαιολογικό Χώρο της Δωδώνης με χρήση γερανοφόρου μεταφορικού μέσου.
2

Πρόσμικτο στεγανοποιητικό μάζης τύπου Bostik A-603 ή ισοδύναμο
Ιδιότητες
 Σε υγρή μορφή για παρασκευή στεγανού κονιάματος κατά DIN 934-2 Τ9.
 Να προσδίδει απόλυτη στεγανοποίηση
 Να αυξάνει τη δυνατότητα συμπύκνωσης του κονιάματος
 Να προσδίδει αντίσταση σε βλαβερές ουσίες
 Να προσδίδει ομοιόμορφες και κλειστές επιφάνειες
 Να αποτρέπει την απόμιξη των κονιαμάτων, την εμφάνιση φωλεών και κάθε βλάβη
υγρασιακής αιτίας, λόγω μείωσης της τριχοειδούς απορρόφησης νερού.
 Να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής πάνω και κάτω από την γραμμή εδάφους
καλύπτοντας το υγρασιακό φάσμα από την βροχή μέχρι την εξάσκηση υδροστατικών
πιέσεων.
Προδιαγραφές
 Βάση: Μίγμα λιπαρών οξέων
 Περιεκτικότητα δραστικών ουσιών: 80%
 Πανευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση χρήσης: EN 934-2 : 2009 + A1: 2012:Τ9
 Θερμοκρασία εφαρμογής: από + 5 ºC έως + 30ºC

3

Πρόσμικτο αερακτικό τύπου Bostik A-601 ή ισοδύναμο
Ιδιότητες
 Να βελτιώνει δραστικά την εργασιμότητα των κονιαμάτων ώστε να αποτρέπεται η
απόμιξη και να αυξάνεται η πλαστικοποίηση και ανθεκτικότητα των κονιαμάτων έναντι
περιβαλλοντολογικών προσβολών .
 Να επιτρέπει τη μείωση του νερού ανάμιξης πράγμα που επιδρά στην αύξηση των
αντοχών.
 Να καθιστά τη μάζα και την επιφάνεια του σκληρυμένου κονιάματος κλειστές και
ομοιογενείς.
Προδιαγραφές
 Θερμοκρασία εφαρμογής: άνω των +5°C

4

Μαύρη χρωστική σε σκόνη
Συσκευασία : το προμηθευόμενο υλικό πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλες συσκευασίες 25kg
προστασίας από την υγρασία, οι οποίες θα είναι σφραγισμένες από το εργοστάσιο παρασκευής,
έτσι ώστε να είναι επαρκώς προστατευμένες από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες χωρίς
σχισίματα, χτυπήματα, αλλοιώσεις και φθορές.
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5

Σιέννα ωμή σε σκόνη
Συσκευασία : το προμηθευόμενο υλικό πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλες συσκευασίες 25kg
προστασίας από την υγρασία, οι οποίες θα είναι σφραγισμένες από το εργοστάσιο παρασκευής,
έτσι ώστε να είναι επαρκώς προστατευμένες από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες χωρίς
σχισίματα, χτυπήματα, αλλοιώσεις και φθορές.

ΤΜΗΜΑ 3 : ΧΑΛΑΖΙΑΚA ΑΔΡΑΝΗ
1

Χαλαζιακά αδρανή 1,5-2,5

2

Χαλαζιακά αδρανή 0,8-1,8

3

Χαλαζιακά αδρανή Μ31 (180μ.-500μ.)

4

Χαλαζιακά αδρανή Μ4 (1μ.-160μ.)

5

Χαλαζιακή παιπάλη Μ34 (90μ.-250μ.)

Τα φυσικά χαλαζιακά αδρανή θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και άριστης καθαρότητας.
Πρέπει να είναι καθαρισμένα και απαλλαγμένα από χώμα και άλλες ξένες ουσίες και να έχουν
ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε SiO2, όπως φαίνεται και στους κατωτέρω πίνακες. Όσον αφορά την
χημική τους ανάλυση με την μέθοδο X.R.F, (CAS-Nr:14808-60-7, EINECS-Nr:238-878-4), οι κύριες
Χαλαζιακά αδρανή 0,8-1,8 / 1,5-2,5

Χαλαζιακά αδρανή Μ4 /Μ34 & Χαλαζιακή
παιπάλη Μ31

ΧΗΜΙΚΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

SiO2

≥96,0

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

Al2O3

<1,5

SiO2

≥98,5

Fe2O3

<0,50

Al2O3

<0,8

TiO2

<0,08

Fe2O3

<0,09

K2O+ΝaΟ

<1

TiO2

<0,08

CaO+ MgO

<0,15

K2O+ΝaΟ

<0,4

L.O.I.

<0,30

CaO+ MgO

<0,05

L.O.I.

<0,25
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ποιοτικές απαιτήσεις με βάση την χημική τους σύσταση (% κ.β.) είναι οι εξής:

Πίνακας 3: Ποιοτικές απαιτήσεις αδρανών (χημική σύσταση)

Βασικότερο κριτήριο ποιότητας των ανωτέρω είναι το ποσοστό SiO2. Τα ψιλόκοκκα υλικά
πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη καθαρότητα (SiO2>98,5) ,ενώ τα χονδρόκοκκα μικρότερη (SiO2>96,0). Η
διαδικασία παραγωγής πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή
ποιότητα παραγόμενου προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι
πρόκειται για φυσικό προϊόν που ανάλογα με τη θέση και τον χρόνο εξόρυξής του, οι ιδιότητες του
μεταβάλλονται.
Όσον αφορά τις φυσικές ιδιότητες, οι κύριες ποιοτικές απαιτήσεις είναι οι εξής:
ΦΥΣΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Φαιν. Πυκν. Kg/dm3 <1.4-1.6
Πυκνότητα Kg/dm3
2.63-2.65
Σκληρότητα (Mohs)
7
PH
7-8
Πίνακας 4: Ποιοτικές απαιτήσεις αδρανών (φυσικές ιδιότητες)
Σε σχέση με το χρώμα, για το σύνολο των κόκκων του υλικού της κάθε κοκκομετρίας
επιθυμητές είναι οι κάτωθι χρωματικές αποχρώσεις:
 υπόλευκες
 χρωματικό φάσμα του γκρι.
Θα αποκλειστούν οι ιδιαίτερα σκούροι χρωματικοί τόνοι (κοντά στο μαύρο), καθώς επίσης και
οι έντονες χρωματικές αποχρώσεις που παρουσιάζουν καθαρά απόκλιση από τον αρχαίο λίθο
δεδομένου ότι τα προς προμήθεια χαλαζιακά θα πρέπει χρωματικά να βρίσκονται αρκετά κοντά στο
αρχαίο υλικό (υπόλευκος ασβεστόλιθος ή φαιός). Δεκτά μπορούν να γίνουν και υλικά (κυρίως
χονδρόκοκκα), που περιέχουν σε μικρή ποσότητα και χρωματικούς τόνους παραπλήσιους του μπεζ ή
του Σιένα.
Δεδομένου των διαφορετικών χρωματικών αποχρώσεων των χαλαζιακών πετρωμάτων, θα
πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλουν την προσφορά τους και ύστερα από επιτόπιο έλεγχο, να
λάβουν υπόψη την απόχρωση του αρχαίου υλικού αλλά και του κονιάματος συμπλήρωσης που
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κατασκευάζεται, ώστε το προσφερόμενο προϊόν να μη δημιουργεί χρωματικά προβλήματα
ασυμβατότητας με τον αρχαίο λίθο κατά την χρήση του σε μορφή κονιάματος.
Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, θα ελεγχθούν από την
επιτροπή, δείγματα του υλικού ποσότητας 50 gr για κάθε κοκκομετρία, ώστε να αποφευχθεί η
περίπτωση να διαγωνιστεί υλικό το οποίο αλλοιώνει το επιθυμητό χρωματικό αποτέλεσμα του τελικού
κονιάματος.
Συσκευασία : το προμηθευόμενο υλικό πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλες συσκευασίες 2025kg προστασίας από την υγρασία, οι οποίες θα είναι σφραγισμένες από το εργοστάσιο παρασκευής,
έτσι ώστε να είναι επαρκώς προστατευμένες από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες χωρίς σχισίματα,
χτυπήματα, αλλοιώσεις και φθορές. Επιπλέον τα λεπτόκοκκα αδρανή (Μ34-Μ31-Μ4) θα πρέπει να
είναι συσκευασμένα σε περισσότερο ενισχυμένους σάκους. Στους σάκους θα πρέπει, επίσης, να
αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας ή παραγωγής αντίστοιχα με τις ενδείξεις του υλικού, καθώς
και η ποσότητα αυτού. Κατά τη μεταφορά και την παράδοση τους οι σάκοι πρέπει να είναι
συσκευασμένοι σε παλέτες, οι οποίες θα είναι καλυμμένες με επιπλέον κάλυμμα προστασίας από την
υγρασία και θα φέρουν πινακίδα που θα αναγράφει το είδος και την ποσότητα των υλικών που
περιέχονται σε αυτές. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ότι τα παραδοτέα υλικά
στις παλέτες βρίσκονται ψηλότερα από το έδαφος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
παραδώσει το υλικό της παραγγελίας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δωδώνης με χρήση γερανοφόρου
μεταφορικού μέσου.
ΤΜΗΜΑ 4: ΞΥΛΕΙΑ
1

Μαδέρι ελάτης

2

Καδρόνι ελάτης

3

Ελατάκι ελάτης

4

Τάβλα ελάτης

5

Πολυστρωματικό κόντρα πλακέ σημύδας με φιλμ, πάχους 21μμ

6

Πολυστρωματικό κόντρα πλακέ σημύδας πάχους 21μμ

Απαιτούνται οι παρακάτω διατομές πριστής ξυλείας:
1
2
3
4

Μαδέρι
ελάτης
Καδρόνι
ελάτης
Ελατάκι
ελάτης
Τάβλα ελάτης

διατομή : 20-30x4.8cm, μήκος: 4m
διατομή: 45x65mm, μήκος: 4m και
διατομή : 140x140mm, μήκος 4m, 10τεμάχια
διατομή: 75x75mm, μήκος: 4m
διατομή:2.2x10,12 &12,5 cm, μήκος: 2.5m

Η πριστή ξυλεία πρέπει να είναι ξύλο ντόπιας ή ευρωπαϊκής ελάτης, φυσικής ξήρανσης ή
ξηραντηρίου για να μην στραβώνει, κομμένη σε ακριβείς διαστάσεις.
Επισημαίνεται ότι πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ο αερισμός και η φυσική ή τεχνητή
ξήρανση της προαναφερθείσας ξυλείας στα ξηραντήρια. Επίσης πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την
παραλαβή με ευθύνη του αναδόχου, έλεγχος της υγρασίας της μάζας των ξύλων με τη χρήση
υγρασιόμετρου, έτσι ώστε η περιεκτικότητα σε υγρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10%-16%.
Τα κόντρα –πλακέ θα προέρχονται από ξύλο σημύδας σε φύλλα διαστάσεων 2,50x1,25m. Τα
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φύλλα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 15 στρώσεις εσωτερικών και εξωτερικών
καπλαμάδων (φύλλων) κολλημένων με αδιάβροχες φαινολικές κόλλες. Πρέπει να έχουν αντοχή στην
υγρασία και να ενδείκνυνται για εξωτερικούς χώρους, δηλαδή να είναι εξωτερικής χρήσης με το
χαρακτηριστικό γνώρισμα WBP (weather and boil proof) που δηλώνει ότι οι κόλλες που έχουν
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή του είναι αδιάβροχες. Δεδομένου ότι αποτελεί βιομηχανικό προϊόν,
θα απαιτηθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.
Θα χρησιμοποιηθούν δύο κατηγορίες κόντρα πλακέ θαλάσσης: απλό και με εξωτερική
επίστρωση (μελαμινικό φίλμ).
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέρους του υλικού που δε θα
υπερβαίνει το 50% να είναι κομμένο σε τμήματα (2 ή 3 τεμάχια ανά φύλλο) σε ενδεικτικές διαστάσεις
3x(0.41x2.50m).
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το υλικό της παραγγελίας στον
Αρχαιολογικό Χώρο της Δωδώνης με χρήση γερανοφόρου μεταφορικού μέσου. Η επιτροπή
παραλαβής θα διενεργήσει γεωμετρικό και ποσοτικό έλεγχο των προς παράδοση τεμαχίων
(διαστάσεις- κυβικά), καθώς και ποιοτικό έλεγχο σε σχέση πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών.
Η παράδοση του υλικού θα συνοδεύεται και από τα σχετικά επίσημα έγγραφα που θα
πιστοποιούν και θα αποδεικνύουν την ποιότητα του προς παράδοση προϊόντος.
ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
1

Ράβδοι ανοξείδωτου χάλυβα με ραβδώσεις, διατομής Φ6

Οι ράβδοι ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι ποιότητας AISI 316L σύμφωνα με την
ταξινόμηση κατά AISI/SAE (American Iron and Steel Institute: Αμερικανικό Ινστιτούτο Σιδήρου και
Χάλυβα)ή EN 1.4404 σύμφωνα με τo Ευρωπαϊκό σύστημα ονοματολογίας χαλύβων (Ευρωπαϊκό
Πρότυπο EN 10027 - Τμήμα 2).
Ενδεικτική σύσταση των κυρίων κραματικών του στοιχείων είναι η εξής:
Τυπική χημική σύσταση ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI 316L (%)
Στοιχείο

Περιεκτικότητα % κ.β.

C
≤ 0,03
Si
≤ 1,00
Mn
≤ 2,00
Ni
10,00 - 14,00
Cr
16,50–18,50
Mo
2,00–3,00
S
≤ 0,03
P
≤ 0,045
Οι κυριότερες φυσικές και μηχανικές ιδιότητές του σε θερμοκρασία δωματίου σύμφωνα με το
πρότυπο EN 10088-3:2005 δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες ωστενιτικού χάλυβα ποιότητας AISI 316
Ιδιότητα

Τιμή

Πυκνότητα (g/cm3)

7,8 - 8,0

Μέτρο ελαστικότητας (GPa) (min)

193

Εφελκυστική αντοχή (MPa) (min)

500 - 550
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Όριο διαρροής (MPa) (min)

170 - 200

Οι ράβδοι θα έχουν μήκους μεγαλύτερο ή ίσο των 3μέτρων και θα παραδοθούν στο εργοτάξιο,
σε θέσεις που θα υποδεικνύονται από τους επιβλέποντες.
2

Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ3, με σπείρωμα

3

Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ4, με σπείρωμα

4

Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ6, με σπείρωμα

5

Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ8, με σπείρωμα

Οι ράβδοι, εμπορικά καθαρού τιτανίου Grade 2 θα είναι σύμφωνοι με το ASTM B348 και Β265,
διατομών: Φ3,Φ4,Φ6,Φ8, και θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση τμημάτων αρχαίων λίθων, την
σύνδεση των τεχνητών κονιαμάτων με τους αρχαίους λίθους καθώς και σαν οπλισμός
μικροσυμπληρώσεων.
Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εμπορικά καθαρού τιτανίου σύμφωνα με το ASTM
B265 και B348 Grade 2 πρέπει να είναι :
Πυκνότητα (gr/dm3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 4510
Μέτρο ελαστικότητας (MPa) . . . . . . . . . = 105000
Εφελκυστική αντοχή (MPa) . . . . . . . . . . . . . . . = 420
Όριο διαρροής (MPa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 300
Συντελεστής θερμικής διαστολής ( 10-6 / oC) = 9
Για την σωστή πρόσφυση των λείων ράβδων τιτανίου με το υλικό εφαρμογής (κονίαμα), θα
τροποποιηθούν με κατάλληλη μηχανουργική εργασία ώστε να αποκτήσουν ανάγλυφες εγκοπές
(σπείρωμα). Το βήμα των εγκοπών για τις διατομές Φ3 και Φ4 θα είναι 0,75mm, για την Φ6 1,25mm
και για την Φ8 1,50mm ενώ το βάθος σε όλες τις περιπτώσεις είναι 0,50mm. Η συγκεκριμένη
διαμόρφωση των λείων ράβδων τιτανίου θα πρέπει να γίνει με ψυχρή συμπίεση σε ειδικό μηχάνημα
μηχανουργείου και όχι με κοχλιοτόμηση, χωρίς απώλεια μάζας και χωρίς θέρμανση, ώστε να
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κυρίως χωρίς σοβαρή
αλλοίωση των αρχικών ιδιοτήτων του υλικού.
Οι ράβδοι θα έχουν μήκους μεγαλύτερο ή ίσο των 3μέτρων και θα παραδοθούν στο εργοτάξιο,
σε θέσεις που θα υποδεικνύονται από τους επιβλέποντες.
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Μεθοδολογία υλοποίησης
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης :
ΤΜΗΜΑ 1: Ασβεστόλιθος: σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σε 4 τμηματικές παραδόσεις.
ΤΜΗΜΑ 2: Λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές: σε 24 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης σε 4 τμηματικές παραδόσεις.
ΤΜΗΜΑ 3: Χαλαζιακά αδρανή: σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σε 4 τμηματικές
παραδόσεις.
ΤΜΗΜΑ 4: Ξυλεία: σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σε 4 τμηματικές παραδόσεις.
ΤΜΗΜΑ 5: Ειδικά μέταλλα: σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σε 2 τμηματικές παραδόσεις.
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Παράδοση στον Αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης, στο χώρο του εργοταξίου σε θέσεις που θα υποδεικνύονται
από τους επιβλέποντες του έργου με έξοδα του Αναδόχου.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης :
Οι όροι και οι προϋποθέσεις παραλαβής περιγράφονται στο άρθρο 6.2, η διαδικασία απόρριψηςαντικατάστασης στο άρθρο 6.3 και οι συνέπειες μη έγκαιρης, μη προσήκουσας παράδοσης στο άρθρο 5.3
της παρούσας.
Παρατάσεις
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια.
2. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
ολοκλήρωση της προμήθειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Τροποποίηση Σύμβασης
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4.5 της παρούσης
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση
Σύμφωνα το άρθρο 1.2 της παρούσης
Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Ασβεστόλιθος»: 65.600,00€
ΤΜΗΜΑ 2: «Λευκό τσιμέντο, πρόσμικτα κονιαμάτων, χρωστικές» : 21.879,00€
ΤΜΗΜΑ 3: «Χαλαζιακά αδρανή»: 27.820,00€
ΤΜΗΜΑ 4: «Ξυλεία»: 29.917,50€
ΤΜΗΜΑ 5: «Ειδικά μέταλλα»: 16.073,82€
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα
Έχει προηγηθεί έρευνα αγοράς που κατέληξε σε προσφορές για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του
διαγωνισμού.
Τιμές αναφοράς
Δεν ορίζονται τιμές αναφοράς για τα προκηρυσσόμενα είδη βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις
Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.2 της παρoύσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ
Το πρότυπο ΕΕΕΣ ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου,
ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο
XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν, μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ, τη σχετική απάντηση τους.

52

18PROC002542548
2018-01-12
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς –Φύλλο Συμμόρφωσης
Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:

…………
…………
…………
…………
…………

Ημερομηνία:

…………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πράξη
Διακήρυξη αριθ.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων
μνημείων του ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄
Υποέργο 5: Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α' φάση
1/2018

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.
Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη και το τεκμηριωτικό υλικό για
τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις βάσει των ζητουμένων στην τεχνική περιγραφή.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το
αντίστοιχο είδος/τεκμηριωτικό υλικό περιλαμβάνεται ή όχι στην προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστο ο τόπος προέλευσης, ο προμηθευτικός οίκος και
ο τύπος (όταν πρόκειται για βιομηχανικό προϊόν). Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται το τεκμηριωτικό υλικό
(τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις κλπ) που απαιτείται για την πληρέστερη τεκμηρίωση του ζητούμενου
υλικού βάσει των απαιτήσεων της τεχνικής περιγραφής. Το ως άνω τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια,
πιστοποιήσεις κλπ) επισυνάπτεται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού σε μορφή PDF και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλου Συμμόρφωσης.
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΤΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ

1

Ασβεστόλιθος

ΝΑΙ

1.1

Άδεια λειτουργίας λατομείου

ΝΑΙ

1.2

Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας
ISO: 9001 εργοστασίου κοπής και επεξεργασίας

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 2 : ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ-ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

1

Λευκό τσιμέντο Portland Δανίας ή ισοδύναμο

ΝΑΙ

1.1

Πιστοποίηση CE

ΝΑΙ

1.2

Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας
ISO: 9001 και περιβαλλοντικού συστήματος
διαχείρισης ΙSO: 14001

ΝΑΙ
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1.3

Αποδεικτικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ
196-1, 197-1, 197-2

ΝΑΙ

1.4

Αποδεικτικά ότι πληρούνται οι προδιαγραφές
των σχετικών πινάκων της τεχνικής περιγραφής.

ΝΑΙ

Πρόσμικτο στεγανοποιητικό μάζης τύπου Bostik
A-603 ή ισοδύναμο

ΝΑΙ

Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

ΝΑΙ

Πρόσμικτο αερακτικό τύπου Bostik A-601 ή
ισοδύναμο

ΝΑΙ

Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

ΝΑΙ

Μαύρη χρωστική σε σκόνη

ΝΑΙ

Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

ΝΑΙ

Σιέννα ωμή σε σκόνη

ΝΑΙ

2

2.1

3

3.1

4

4.1

5
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5.1

Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 3 : ΧΑΛΑΖΙΑΚA ΑΔΡΑΝΗ

1

Χαλαζιακά αδρανή 1,5-2,5

ΝΑΙ

2

Χαλαζιακά αδρανή 0,8-1,8

ΝΑΙ

3

Χαλαζιακά αδρανή Μ31 (180μ.-500μ.)

ΝΑΙ

4

Χαλαζιακά αδρανή Μ4 (1μ.-160μ.)

ΝΑΙ

5

Χαλαζιακή παιπάλη Μ34 (90μ.-250μ.)

ΝΑΙ

1-23-45.1

Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας
ISO: 9001 της μονάδας της παραγωγής

ΝΑΙ

1-23-45.2

Αποδεικτικά ότι πληρούνται οι προδιαγραφές
των σχετικών πινάκων της τεχνικής περιγραφής.

ΝΑΙ
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1-23-45.3

Κατάθεση δειγμάτων

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 4: ΞΥΛΕΙΑ

1

Μαδέρι ελάτης

ΝΑΙ

2

Καδρόνι ελάτης

ΝΑΙ

3

Ελατάκι ελάτης

ΝΑΙ

4

Τάβλα ελάτης

ΝΑΙ

5

Πολυστρωματικό κόντρα πλακέ σημύδας με
φιλμ, πάχους 21μμ

ΝΑΙ

5.1

Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος-πιστοποιητικό
εξωτερικής χρήσης

ΝΑΙ

6

Πολυστρωματικό κόντρα πλακέ σημύδας πάχους
21μμ

ΝΑΙ
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6.1

Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος-πιστοποιητικό
εξωτερικής χρήσης

ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

1

Ράβδοι ανοξείδωτου χάλυβα με ραβδώσεις,
διατομής Φ6

ΝΑΙ

1.1

Αποδεικτικά συμμόρφωσης ποιότητας χάλυβα
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο

ΝΑΙ

2

Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ3, με
σπείρωμα

ΝΑΙ

3

Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ4, με
σπείρωμα

ΝΑΙ

4

Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ6, με
σπείρωμα

ΝΑΙ

5

Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ8, με
σπείρωμα

ΝΑΙ

Αποδεικτικά ποιότητας τιτανίου σύμφωνα με τα
σχετικά πρότυπα

ΝΑΙ

2-34-5.1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:

…………
…………
…………
…………
…………

Ημερομηνία:

…………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πράξη
Διακήρυξη αριθ.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων
μνημείων του ιερού της Δωδώνης - Φάση Α΄
Υποέργο 5: Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α΄ φάση
1/2018

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

κυβικά
μέτρα

40,00

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

Καθ. Αξία

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ
1

Ασβεστόλιθος
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(ολογράφως)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)

ΤΜΗΜΑ 2 : ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ-ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
1

Λευκό τσιμέντο Portland Δανίας ή ισοδύναμο

kg

24.000,00

2

Πρόσμικτο στεγανοποιητικό μάζης τύπου Bostik
A-603 ή ισοδύναμο

lt

240,00

59

18PROC002542548
2018-01-12
[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020]

3

Πρόσμικτο αερακτικό τύπου Bostik A-601 ή
ισοδύναμο

lt

60,00

4

Μαύρη χρωστική σε σκόνη

kg

150,00

5

Σιέννα ωμή σε σκόνη

kg

600,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(ολογράφως)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)
ΤΜΗΜΑ 3 : ΧΑΛΑΖΙΑΚA ΑΔΡΑΝΗ
1

Χαλαζιακά αδρανή 1,5-2,5

tn

25,00

2

Χαλαζιακά αδρανή 0,8-1,8

tn

15,00

3

Χαλαζιακά αδρανή Μ31 (180μ.-500μ.)

tn

20,00

4

Χαλαζιακά αδρανή Μ4 (1μ.-160μ.)

tn

20,00

5

Χαλαζιακή παιπάλη Μ34 (90μ.-250μ.)

tn

2,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(ολογράφως)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)
ΤΜΗΜΑ 4: ΞΥΛΕΙΑ
1

Μαδέρι ελάτης

2

Καδρόνι ελάτης

3

Ελατάκι ελάτης

4

Τάβλα ελάτης

5

Πολυστρωματικό κόντρα πλακέ σημύδας με φιλμ,
πάχους 21μμ

κυβικό
μέτρο
κυβικό
μέτρο
κυβικό
μέτρο
κυβικό
μέτρο
τετραγωνικό
μέτρο

18,00
18,00
15,00
9,50
312,500
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6

Πολυστρωματικό κόντρα πλακέ σημύδας πάχους
21μμ

τετραγωνικό
μέτρο

140,625

κιλά

918,00

μέτρα

80,00

μέτρα

94,00

μέτρα

400,00

μέτρα

10,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(ολογράφως)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)
ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
1
2
3
4
5

Ράβδοι ανοξείδωτου χάλυβα με ραβδώσεις,
διατομής Φ6
Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ3, με
σπείρωμα
Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ4, με
σπείρωμα
Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ6, με
σπείρωμα
Ράβδοι καθαρού τιτανίου, διατομής Φ8, με
σπείρωμα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.(ολογράφως)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΉΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Ιωάννινα, 45221.
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………………….. ποσού …………………….11
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………………
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………… 13
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ................. Διακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..........................14 για το τμήμα ……….. της «Προμήθεια υλικών
αποκατάστασης Α΄ φάση», της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....................ημέρες 15 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε16.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς
13 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
14 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016.
15 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
16 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
11
12
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ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΉΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Ιωάννινα, 45221.
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………………….. ποσού …………………….ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των …5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “Προμήθεια υλικών
αποκατάστασης Α΄ φάση”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση
/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
3
4
5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύμβασης
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α' ΦΑΣΗ»
ΤΜΗΜΑ …..
Στα Ιωάννινα σήμερα, …………, ημέρα, ………… μεταξύ:
ΑΦΕΝΟΣ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει
στα Ιωάννινα (Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 45221) με ΑΦΜ 090283815 ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της κ. Κωνσταντίνο Σουέρεφ, εφεξής καλούμενη
«Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του…………, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Ένωσης εταιρειών) με την επωνυμία
………… και τον διακριτικό τίτλο …………που εδρεύει στην …………, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»
Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ»,
την προμήθεια των ειδών του τμήματος …………..…………, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:
(α) στη με αρ. 1/2018 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και
(δ) στην με αρ. …………απόφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω προμηθειών, με τους
εξής όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1:
Α ΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α΄ φάση του τμήματος…….. κατά
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως και εντέχνως
απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.
ΑΡΘΡΟ 2:
Γ ΕΝΙΚΈΣ Υ ΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ Α ΝΑΔΌΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την
ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με
την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που
δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα
μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες
γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα
συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του,
των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή
επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και
όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο
υπογραφής του Συμφωνητικού.
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα
οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να 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
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και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα
όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που
αφορούν την παροχή της προμήθειας.
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες που
προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε
απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτήν ή σε σχέση με
αυτήν.
8. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας θα
διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία
του κοινού.
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους
νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση
στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν.
10.Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και
ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά
προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ.
11.Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα
έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η
τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται
από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα
εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.
12.Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των
διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή
κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.
13.Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση του
εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή της προμήθειας και
ευθύνεται για κάθε ζημία του. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να επισκέπτονται του
χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον εξοπλισμό.
14.Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3:
Ε ΓΓΥΗΤΙΚΉ Ε ΠΙΣΤΟΛΉ Κ ΑΛΉΣ Ε ΚΤΈΛΕΣΗΣ
1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’
αρ. …………εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………του …………συνολικού ύψους
…………€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο
ν.4412/2016 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της προμήθειας όπως αυτή
πιστοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία.
2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους του τμήματος των προμηθειών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης και εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3. Η εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997
(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
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4. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την Διακήρυξη και τον ν.4412/2016,
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 4:
Τ ΊΜΗΜΑ - Τ ΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της
προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης …………€ (ολογράφως: ………… Ευρώ)
πλέον Φ.Π.Α. …………%
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές
απορρέουν από τη Διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα
πραγματοποιήσει την προμήθεια.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:
 Τμηματική εξόφληση μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών
σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της Διακήρυξης.
4. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής,
β) τιμολόγιο του Αναδόχου,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της
Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η
καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του
Ν.4172/2013.
Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και
γ) Κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, βάσει της παρ.6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης 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.
Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20%
επί του χαρτοσήμου.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑΕ Π0181.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (κωδικός ενάριθμου έργου 2016ΕΠ01810051). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
ΑΡΘΡΟ 5:

Τ ΌΠΟΣ , Τ ΡΌΠΟΣ ΚΑΙ Χ ΡΌΝΟΣ Ε ΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ Π ΡΟΜΉΘΕΙΑΣ
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την προμήθεια, στον Αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης σε σημείο
που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή εντός ………… μηνών από την υπογραφή της παρούσας, δηλαδή
μέχρι …………
Αναλυτικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται σε τμηματικές παραδόσεις, ο μέγιστος αριθμός των οποίων
ορίζεται στο άρθρο 6.1 της Προκήρυξης, εντός 30 ημερών από την σχετική ειδοποίηση από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 6.2.1 της Διακήρυξης η παραλαβή της προμήθειας, γίνεται από τριμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών και τη διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου αυτών,
μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει :
1) μακροσκοπικό έλεγχο με ταυτόχρονο έλεγχο των συνοδευτικών πιστοποιητικών ποιότητας του υλικού
(τμήματα 2,3,4,5)
2) μακροσκοπικό έλεγχο με ταυτόχρονο έλεγχο των συνοδευτικών εργαστηριακών ελέγχων του υλικού
ώστε να διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις των συνήθων χαρακτηριστικών (τμήμα 1)
3) έλεγχο των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των προς παράδοση τεμαχίων (διαστάσεις-κυβικά) (τμήματα
1,3,4 & 5).
4) επιτόπιο έλεγχο του ποσοστού υγρασίας της μάζας των ξύλων με τη χρήση υγρασιόμετρου, έτσι ώστε η
περιεκτικότητα σε υγρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10%-16% (τμήμα 4)
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα, εφόσον συντρέχουν λόγοι, να ζητήσει εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών
(χημική ή μηχανική εξέταση) που να αποδεικνύουν την συμμόρφωση τους με τις αρχικές προδιαγραφές
(τμήματα 2,3,5).
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικόοριστικό-παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις-απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
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εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την παράδοση του κάθε τμήματος των
υλικών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σύμφωνα με άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.
Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Για πρακτικούς λόγους οι εργαστηριακοί έλεγχοι του λίθου (τμήμα 1) θα εκτελούνται σε δείγματα που θα
συλλέγονται στο εργοστάσιο κοπής και επεξεργασίας πριν την αποστολή του υλικού.
Θα πραγματοποιηθεί μακροσκοπικός έλεγχος του παραδοθέντος υλικού (τμήμα 3) σύμφωνα με τα
κατατεθειμένα δείγματα στο φάκελο τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου.
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 6:
Τ ΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ
Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί
κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 7:
Ε ΦΑΡΜΟΣΤΈΟ Δ ΊΚΑΙΟ
Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από
την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2017.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα
συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.
Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή ………… και ένα λαμβάνει ο
Ανάδοχος.
ΤΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο/Η Διευθυντής/ρια

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου ή επωνυμία
του νομικού προσώπου/ένωσης και του νομίμου εκπροσώπου
αυτών και τίθεται υπογραφή]
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