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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Σαπ. Γ/κζδ
: Πθ. Δθεοεενίαξ 3
Σαπ. Κχδζηαξ : 35100
Πθδνμθμνίεξ : Γ. ημφναξ
Σδθέθςκμ
: 22313-53315
Fax
: 22313-53353
Emails: g.skouras@fthiotida.pste.gov.gr

Λαιία, 19/05/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ.: 67286/2474
Πνυπεζνμξ Μεζμδμηζηυξ Γζαβςκζζιυξ βζα ηδκ
ακάδεζλδ ακαδυπμο πανμπήξ οπδνεζζχκ
θφθαλδξ ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο (δζμζηδηδνίμο)
ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ (Τρδθάκηδ
1, Λαιία).

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ:
Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ
ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:
Τπδνεζίεξ θφθαλδξ ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο
(δζμζηδηδνίμο) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ
Δθθάδαξ (Τρδθάκηδ 1, Λαιία).
(cpv: 79713000-5)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:
30.000,00 € (ιε Φ.Π.Α)
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:
Σαηηζηυξ Πνμτπμθμβζζιυξ Πενζθένεζαξ
ηενεάξ Δθθάδαξ – Π.Δ. ΦΘΙΧΣΙΓΑ (Δ.Φ.
01073, Κ.Α.Δ: 0899)
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Υαιδθυηενδ ηζιή

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
Έπμκηαξ οπυρδ:
1. Σζξ δζαηάλεζξ ηςκ Νυιςκ:
1.1. Σμο Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19 η. Α΄/01.02.1995) «Πνμιήεεζεξ ημο δδιυζζμο ημιέα ηαζ νοειίζεζξ
ζοκαθχκ εειάηςκ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ ιε ημκ Ν. 2741/1999 & ημκ Ν. 2778/99
(ΦΔΚ 295Α) , υπςξ ζήιενα ζζπφεζ.
1.2. Σμο Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 η. Α΄/27.11.1995) πενί «Γδιμζίμο Λμβζζηζημφ, εθέβπμο ηςκ
δαπακχκ ημο Κνάημοξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
1.3. Σμο Ν. 2503/1997 (ΦΔΚ 107 η. Α΄/30.05.1997) «Γζμίηδζδ, μνβάκςζδ, ζηεθέπςζδ ηδξ
Πενζθένεζαξ, νφειζζδ εειάηςκ βζα ηδκ ημπζηή αοημδζμίηδζδ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» υπςξ ζζπφεζ.
1.4. Ν.2690/1999 «Κφνςζδ ημο Κχδζηα Γζμζηδηζηήξ Γζαδζηαζίαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ 45/Α‟/9-31999) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
1.5. Σμο Ν.2859/2000 (ΦΔΚ 248 η. Α΄/07/11.2000) «Κφνςζδ Κχδζηα Φ.Π.Α.», υπςξ ζζπφεζ.
1.6. Σμο Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68 η. Α‟ /20.03.2007) «Καηαπχνζζδ δδιμζζεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο
Γδιμζίμο ζημ κμιανπζαηυ ηαζ ημπζηυ Σφπμ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», υπςξ ζζπφεζ.
1.7. Σμο Ν. 3801/2009, (ΦΔΚ 163 η. Α‟ /04.06.2009) ανεν.46 «πθδνςιή δαπάκδξ δδιμζίεοζδξ»
1.8. Σμο Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 η. Α/15.03.2010) «Πνμζηαζία ηδξ εεκζηήξ μζημκμιίαξ - Δπείβμκηα
ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ ηνίζδξ»
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1.9. Σμο N. 3845/2010 (ΦΔΚ 65 η. Α/06.05.2010) «Μέηνα βζα ηδκ εθανιμβή ημο ιδπακζζιμφ ζηήνζλδξ
ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ απυ ηα ηνάηδ-ιέθδ ηδξ Εχκδξ ημο εονχ ηαζ ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ
Σαιείμ».
1.10.Σμο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 η. Α΄/07.06.2010) «Νέα Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ
Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ - Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ», υπςξ ζζπφεζ.
1.11. Σμο Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 η. Α/ 13.07.2010) „Δκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ιε ηδκ οπμπνεςηζηή
ακάνηδζδ κυιςκ ηαζ πνάλεςκ ηςκ ηοαενκδηζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ αοημδζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ζημ
δζαδίηηομ «Πνυβναιια Γζαφβεζα» ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ‟.
1.12.Σμο Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141 η. Α/1708.2010) άνενμ 27 «Γδιμζζμκμιζηή δζαπείνζζδ & εοεφκδ»
1.13.Σμο Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 η. Α΄/30.09.2010) Άνενμο 6 «Γζηαζηζηή πνμζηαζία ηαηά ηδ ζφκαρδ
δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ – Δκανιυκζζδ ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ιε ηδκ Οδδβία 89/665/ΔΟΚ ημο
οιαμοθίμο ηδξ 21δξ Ημοκίμο 1989 (L 395) ηαζ ηδκ Οδδβία 92/13/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 25δξ
Φεανμοανίμο 1992 (L 76), υπςξ ηνμπμπμζήεδηακ ιε ηδκ Οδδβία 2007/66/ΔΚ ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 2007 (L 335)”.
1.14.Σμο Ν. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 η. Α/01.07.2011) «Δπείβμκηα ιέηνα εθανιμβήξ ιεζμπνυεεζιμο
πθαζζίμο δδιμζζμκμιζηήξ ζηναηδβζηήξ 2012-2015».
1.15.Σμο Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 η. Α/ 15.09.2011) «φζηαζδ εκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ
οιαάζεςκ ηαζ Κεκηνζημφ Ζθεηηνμκζημφ Μδηνχμο Γδιμζίςκ οιαάζεςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
1.16.Σμο Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 η.Α‟/27.10.2011) άνενμ 26 «οκηαλζμδμηζηέξ νοειίζεζξ, εκζαίμ
Μζζεμθυβζμ – Βαειμθυβζμ, ενβαζζαηή εθεδνεία ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ ημο ιεζμπνυεεζιμο πθαζζίμο
δδιμζζμκμιζηήξ ζηναηδβζηήξ 2012 – 2015».
1.17.Σμο Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14 η. Α/02.02.2012) «Δπείβμοζεξ νοειίζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ εθανιμβή
ημο ιεζμπνυεεζιμο πθαζζίμο δδιμζζμκμιζηήξ ζηναηδβζηήξ 2012-2015».
1.18.Σμο Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107 η. Α/09.05.2013) «Δπείβμκηα ιέηνα εθανιμβήξ ηςκ κυιςκ
4046/2012, 4093/2012 ηαζ 4127/2013 ηαζ εζδζηυηενα ηδξ Παναβνάθμο Ε‟: Πνμζανιμβή ηδξ
Δθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ζηδκ Οδδβία 2011/7 ηδξ 16δξ Φεανμοανίμο 2011 βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ
ηςκ ηαεοζηενήζεςκ πθδνςιχκ ζηζξ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ».
1.19.Σμο Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120 η. Α΄/ 29.5.2013) «Δεκζηυ φζηδια Ζθεηηνμκζηχκ Γδιυζζςκ
οιαάζεςκ ηαζ άθθεξ Γζαηάλεζξ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ παν. 4α ημο άνενμο 9 ημο Ν.
4205/2013 (ΦΔΚ 242 η. Α/06.11.2013) «Ζθεηηνμκζηή επζηήνδζδ οπυδζηςκ, ηαηάδζηςκ ηαζ
ηναημφιεκςκ ζε άδεζα ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» ηαζ ιε ηδκ οπμπανάβναθμ 20 Σ ημο Ν.4254/14 (ΦΔΚ
85 η. Α/ 07-04-2014).
1.20.Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α‟/95), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ημ Ν. 2372/96 (ΦΔΚ
29/Α‟/96) άνενμ 11 ηαζ ημ Ν.2414/96 (ΦΔΚ 135/Α‟/96) άνενμ 14 ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δζαηάλεζξ
ημο Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66/Α‟/11-04-1996) «Οκμιαζηζημπμίδζδ ηςκ ιεημπχκ Δθθδκζηχκ Ακςκφιςκ
Δηαζνεζχκ πμο ιεηέπμοκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ακάθδρδξ ένβςκ ή πνμιδεεζχκ ημο Γδιμζίμο ή ηςκ
κμιζηχκ πνμζχπςκ ημο εονφηενμο δδιυζζμο ημιέα», υπςξ αοηέξ ηνμπμπμζήεδηακ ηαζ ζζπφμοκ
ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 8 ημο Ν. 3310/05 ηαζ ημο άνενμο 8 ημο Ν. 3414/05».
1.21.Σμ άνενμ 8 ημο Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199 Α΄) «Δκζαίμξ Φμνέαξ Δθέβπμο Σνμθίιςκ, άθθεξ
νοειίζεζξ εειάηςκ ανιμδζυηδηαξ ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ», υπςξ
ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ παν. 1 ημο άνενμο 57 ημο Ν. 3659/08 (ΦΔΚ-77 Α΄/7-5-08) ηαζ ημ άνενμ 2
ημο Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 242/η.Α΄/11-10-2002) «Ρφειζζδ εειάηςκ Τπμονβείμο Γζηαζμζφκδξ».
1.22.Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14.2.2005) «Μέηνα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δζαθάκεζαξ
ηαζ ηδκ απμηνμπή ηαηαζηναηδβήζεςκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ».
1.23.Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ – 279 Α΄/10-11-2005) «Σνμπμπμίδζδ ημο Ν. 3310/2005
“Μέηνα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδκ απμηνμπή ηαηαζηναηδβήζεςκ ηαηά ηδ
δζαδζηαζία ζφκαρδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ” (ΦΔΚ 30/Α΄/14.2.2005)».
1.24.Σμο Ν. 3377/2005 άνενμ 35 «Ανπέξ ηαζ ηακυκεξ βζα ηδκ ελοβίακζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδκ
ακάπηολδ ααζζηχκ ημιέςκ ημο ειπμνίμο ηαζ ηδξ αβμνάξ – Θέιαηα Τπμονβείμο Ακάπηολδξ»
(ΦΔΚ Α΄ 202/19-8-2005).
1.25.Ν.3801/2009 «Ροειίζεζξ εειάηςκ πνμζςπζημφ ιε ζφιααζδ ενβαζίαξ ζδζςηζημφ δζηαίμο αμνίζημο
πνυκμο ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ. (ΦΔΚ 163/Α΄/4-92009).
1.26.Σμο Ν. 3867/2010 άνενμ 27παν.12 (πενί οπμαμθήξ οπεφεοκδξ δήθςζδξ ιε ηνεζξ παιδθυηενεξ
ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ ζηα άθθα ηνάηδ – ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ) (ΦΔΚ Α΄ 128/3-8-2010).
1.27.Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ροειίζεζξ βζα ηδκ ημπζηή ακάπηολδ, ηδκ
αοημδζμίηδζδ ηαζ ηδκ απμηεκηνςιέκδ δζμίηδζδ Δκζςιάηςζδ Οδδβίαξ 2009/50/ΔΚ».
1.28.Σμο Κακμκζζιμφ (ΔΔ) ανζει. 1336/2013 ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ 13δξ Γεηειανίμο 2013
(L335/14.12.2013, ζεθ 17) «βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ μδδβζχκ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο
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ηαζ ημο οιαμοθίμο 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ ηαζ 2009/81/ΔΚ υζμκ αθμνά ηα ηαηχηαηα υνζα
εθανιμβήξ ημοξ ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ ζοιαάζεςκ».
1.29.Σμο Π.Γ. 496/1974 (ΦΔΚ Α΄ 204) «Πενί θμβζζηζημφ ηςκ Ν.Π.Γ.Γ.».
1.30.Σμο Π.Γ. 30/1996 (άνενμ 100, παν. 3) «Κςδζημπμίδζδ ζε εκζαίμ ηείιεκμ ημο κυιμο ιε ηίηθμ
«Κχδζηαξ Νμιανπζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ» ηςκ ζζπομοζχκ δζαηάλεςκ βζα ηδ Νμιανπζαηή
Αοημδζμίηδζδ» (ΦΔΚ 21/ Α΄/2-2-1996), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
1.31.Σμο Π.Γ. 394/1996 (ΦΔΚ 266 η. Α΄/04.12.1996) «Κακμκζζιυξ πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο», υπςξ
ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
1.32.Σμο Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. 64/Α/16-03-2007) «Πνμζανιμβή ηδξ Δθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ ζηζξ
δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2004/18/ΔΚ «Πενί ζοκημκζζιμφ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζφκαρδξ δδιμζίςκ
ζοιαάζεςκ ένβςκ, πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ μδδβία
2005/51/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηδκ μδδβία 2005/75/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο
οιαμοθίμο ηδξ 16δξ Νμειανίμο 2005.
1.33.Σμο Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 η. Α΄/10.07.2007) «Κακμκζζιυξ Πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο (Κ.Π.Γ.)»,
ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ ηαηά ηαζνμφξ δζεοηνζκζζηζηέξ εβηοηθίμοξ ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ πμο
αθμνμφκ ζηδκ εθανιμβή δζαηάλεςκ ημο εκ θυβς Π.Γ.
1.34.Σμο Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194 η. Α/22.11.2010) «Ακάθδρδ οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Γζαηάηηεξ» ιε
ηζξ ζπεηζηέξ επελδβδιαηζηέξ εβηοηθίμοξ.
1.35.Σμο Π.Γ. 148/10 (ΦΔΚ 241 η. Α΄/27.12.2010) «Ονβακζζιυξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ».
1.36.Σμο Π.Γ. 166/2003 «Πνμζανιμβή ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ζηδκ μδδβία 2000/35/29-6-2000 βζα
ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ηαεοζηενήζεςκ πθδνςιχκ ζηζξ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ» (ΦΔΚ Α΄ 138/56-2003).
1.37.Σζξ οπ. ανζει. 1/2013, 2/2014, 4/2014, 5/2014 Καηεοεοκηήνζεξ Οδδβίεξ ηδξ Δκζαίαξ Ακελάνηδηδξ
Ανπήξ Γδιμζίςκ οιαάζεςκ1515/B΄/7.9.2010).
1.38.Σζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο πνχημ ζηδκ οπμπανάβναθμ ΗΑ3 ζ.ζη ημο Ν.4254/2014 (ΦΔΚ Α/85/7-42014). Μέηνα ζηήνζλδξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ζημ πθαίζζμ εθανιμβήξ ημο κ.
4046/2012 ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
1.39.Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ Α΄160/8-8-2014) «Μέηνα ζηήνζλδξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ
εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ, μνβακςηζηά εέιαηα Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ».
1.40.Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α΄/26-3-2014) «Γζμζηδηζηέξ Απθμοζηεφζεζξ- Καηανβήζεζξ,
οβπςκεφζεζξ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ηαζ Τπδνεζζχκ ημο Γδιμζίμο Σμιέα – Σνμπμπμίδζδ
Γζαηάλεςκ ημο π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) ηαζ θμζπέξ νοειίζεζξ».
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2. Σζξ απμθάζεζξ:
2.1 Ανζει.
2/45576/0026/17-10-2001
(ΦΔΚ
1427/Β/22-10-2001)
Τπμονβζηή
Απυθαζδ
«Ακαπνμζανιμβή πνδιαηζημφ πμζμφ ημο άνενμο 80 ημο Ν. 2362/95 (οπμπνέςζδ ζφκαρδξ
ζδζςηζημφ εββνάθμο «ζφιααζδξ» πάκς απυ 2.500,00 €)».
2.2 Ανζε.2/59649/0026 απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Οζημκμιζηχκ (ΦΔΚ 1427/Β‟/22-10-2001)
«Ακαπνμζανιμβή πνδιαηζημφ πμζμφ ημο άνενμο 80 ημο Ν.2362/95».
2.3 Ανζε.Π1/3305 απυθαζδ ημο Τθοπμονβμφ Οζημκμιίαξ, Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ Ναοηζθίαξ (ΦΔΚ
1789/Β‟/12-11-2010) «φκαρδ, εηηέθεζδ ηαζ δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ ζοιαάζεςκ πνμιδεεζχκ, ηαη‟
εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 2 (παν.5,12,13 ηαζ 16) ημο Ν.2286/95».
2.4 Σδξ ανζει. 35130/739/2010 (ΦΔΚ 1291 η. Β΄/11.08.2010) Απυθαζδξ ημο Τπμονβμφ Οζημκμιζηχκ
πενί «Αφλδζδξ ηςκ πνδιαηζηχκ πμζχκ ημο Άνενμο 83 παν. 1 ημο Ν. 2362/95 βζα ηδ ζφκαρδ
δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ πμο αθμνμφκ πνμιήεεζα πνμσυκηςκ, πανμπή οπδνεζζχκ ή εηηέθεζδ
ένβςκ».
2.5 Σδκ ανζει. ΓΤ6α/Γ.Π./μζη. 36392/17-3-2009 ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ
Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ ηαζ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ «Σνυπμξ ηαζ δζαδζηαζία
είζπναλδξ ηαζ απυδμζδξ ημο παναηναημφιεκμο πμζμζημφ 2% ηαηά ηδκ ελυθθδζδ ηςκ
ηζιμθμβίςκ ηςκ ζοιαάζεςκ ηςκ πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ οβείαξ (άνενμ 3 ημο Ν. 3580/2007)»
(ΦΔΚ Β΄ 545/24-3-2009).
2.6 Ανζε.Π1/2380/2012 ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ «Ρφειζζδ ηςκ εζδζηυηενςκ εειάηςκ θεζημονβίαξ
ηαζ δζαπείνζζδξ ημο ηεκηνζημφ Ζθεηηνμκζημφ Μδηνχμο Γδιμζίςκ οιαάζεςκ ημο Τπμονβείμο
Ακάπηολδξ, Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, Τπμδμιχκ, Μεηαθμνχκ ηαζ Γζηηφςκ» (ΦΔΚ 3400/Β‟/20-122012), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
2.7 Σδκ οπ‟ ανζει. 16820/02.09.2010 Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ (ΦΔΚ 1515 η.΄B/07.09.2010)
«Καεμνζζιυξ διενήζζςκ ηαζ εαδμιαδζαίςκ κμιανπζαηχκ ηαζ ημπζηχκ εθδιενίδςκ πμο έπμοκ ηδ
δοκαηυηδηα ηαηαπχνδζδξ δδιμζζεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Γδιμζίμο» υπςξ ζζπφεζ ζήιενα
ηαηυπζκ ηςκ ηνμπμπμζήζεςκ ιε ζπεηζηέξ Τπμονβζηέξ Απμθάζεζξ.
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2.8 Σδκ ανζει. Π1/ 2380/12 (ΦΔΚ 3400 Β΄/20-12-2012) «Ρφειζζδ ηςκ εζδζηυηενςκ εειάηςκ
θεζημονβίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο Κεκηνζημφ Ζθεηηνμκζημφ Μδηνχμο Γδιμζίςκ οιαάζεςκ ημο
Τπμονβείμο Ακάπηολδξ, Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, Τπμδμιχκ, Μεηαθμνχκ ηαζ Γζηηφςκ» Κ.Τ.Α. ηςκ
Τπμονβχκ Οζημκμιζηχκ – Δεκζηήξ Άιοκαξ – Δζςηενζηχκ – Γζμζηδηζηήξ Μεηαννφειζζδξ ηαζ
Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ – Ακάπηολδξ, Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, Τπμδμιχκ ηαζ Γζηηφςκ – Τβείαξ
– Γδιυζζαξ Σάλδξ ηαζ Πνμζηαζίαξ ημο Πμθίηδ – Ναοηζθίαξ ηαζ Αζβαίμο.
2.9 Σδκ ιε αν. 20977/2007 (ΦΔΚ 1673/η.Β΄/23.8.2007) Κμζκή απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ Ακάπηολδξ
ηαζ Δπζηναηείαξ ιε εέια: «Γζηαζμθμβδηζηά βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ιδηνχςκ ημο Ν. 3310/2005, υπςξ
ηνμπμπμζήεδηε ιε ημ Ν. 3414/2005».
2.10 Σδκ οπ‟ ανζει. 16820/02.09.2010 Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ (ΦΔΚ 1515/B/7.9.2010)
«Καεμνζζιυξ διενήζζςκ ηαζ εαδμιαδζαίςκ κμιανπζαηχκ ηαζ ημπζηχκ εθδιενίδςκ πμο έπμοκ ηδ
δοκαηυηδηα ηαηαπχνδζδξ δδιμζζεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Γδιμζίμο» ηαζ ηδκ 1500/28.01.2011
Απυθαζδ Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ, Απμηέκηνςζδξ & Ζ.Γ. «Σνμπμπμίδζδ ηδξ οπ‟ ανζει.
16820/2.9.2010 Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ» (ΦΔΚ 1515/B΄/7.9.2010).
2.11 Σδκ οπ. ανζει. 814/2014 (ΑΓΑ:ΧΕΧΠ7ΛΖ-ΥΔΜ) Απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ «πενί
ζοβηνυηδζδξ Δπζηνμπχκ…».
2.12 Σζξ εββεβναιιέκεξ πζζηχζεζξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ 2015 ζημ θμνέα 073 ηαζ ΚΑΔ 0899:
32.000,00€ Π.Δ. Φεζχηζδαξ.
2.13 Σδκ οπ. ανζει. 522/2015 απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ
Δθθάδαξ, «πενί έβηνζζδξ δαπάκδξ-δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ δζεκένβεζαξ πνυπεζνμο ιεζμδμηζημφ
δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ακάδεζλδ ακαδυπμο πανμπήξ οπδνεζζχκ θφθαλδξ ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο
(δζμζηδηδνίμο) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ (Τρδθάκηδ 1, Λαιία)».
2.14 Σδκ ανζει. 2337/11-5-2015 ΑΓΑ:6Π747ΛΖ-Υ8Χ ηαζ α/α 586 ζημ αζαθίμ εβηνίζεςκ ηδξ ΤΓΔ Ν.
Φεζχηζδαξ, απυθαζδ έβηνζζδξ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ βζα ηδκ δζεκένβεζα δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ
θφθαλδ ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο (δζμζηδηδνίμο) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ.
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3. Σα έββναθα:
3.1
Σμ οπ‟ ανζει 163/2-1-2014 έββναθμ ημο Τπμονβείμο Δζςηενζηχκ πενί «Καηχηαηα υνζα
δδιμζίεοζδξ βζα ηζξ δδιυζζεξ ζοιαάζεζξ ηςκ Οδδβζχκ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ ηαζ 2009/81/ΔΚ
ηα μπμία εθανιυγμκηαζ απυ 1-1-2014 απυ ημοξ ΟΣΑ Α‟ ηαζ Β‟ ααειμφ, ηα κμιζηά ημοξ
πνυζςπα ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημοξ».
3.2
Σδκ οπ‟ ανζει. 110/10-1-2014 (ΑΓΑ: ΒΗ6ΝΟΞΣΒ-ΔΦ4) εβηφηθζμ ηδξ Δκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ
Γδιμζίςκ οιαάζεςκ ιε εέια „Έηδμζδ Κακμκζζιμφ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ
ηνμπμπμίδζδ ηςκ Οδδβζχκ 2004/17/ΔΚ, 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ ηαζ 2009/81/ΔΚ, υζμκ αθμνά
ηα ηαηχηαηα υνζα εθανιμβήξ ημοξ ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ ζοιαάζεςκ‟.
4. Σδκ ακάβηδ δζεκένβεζαξ Πνυπεζνμο ιεζμδμηζημφ δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ακάδεζλδ ακαδυπμο πανμπήξ
οπδνεζζχκ θφθαλδξ ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο (δζμζηδηδνίμο) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ (Τρδθάκηδ
1, Λαιία).
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
A) Πνυπεζνμ ιεζμδμηζηυ δζαβςκζζιυ ιε ζθναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ ηαζ ιε ηνζηήνζμ
ηαηαηφνςζδξ ηδκ παιδθυηενδ ηζιή πνμζθμνάξ, βζα ηδκ ακάδεζλδ ακαδυπμο πανμπήξ
οπδνεζζχκ θφθαλδξ ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο (δζμζηδηδνίμο) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ
(Τρδθάκηδ 1, Λαιία) πνμτπμθμβζζιμφ 30.000,00 € (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Φ.Π.Α).
Β) Συπμξ - Υνυκμξ δζεκένβεζαξ δζαβςκζζιμφ
ΣΟΠΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΗΜΔΡΑ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ – Π.Δ.
ΦΘΙΧΣΙΓΑ
ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 3
ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΔΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

28/05/2015

ΠΔΜΠΣΗ

ΧΡΑ

12:00

ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ
Γ. Ο ζοκμθζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ ακένπεηαζ ζηζξ ηνζάκηα πζθζάδεξ εονχ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο
Φ.Π.Α, (30.000,00 €), ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα δζαηήνολδ. Οζ ζπεηζηή πίζηςζδ εα αανφκεζ ημκ
πνμτπμθμβζζιυ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, Δζδ. Φμνέαξ 073,ΚΑΔ 0899.
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Γ. Καηά ηα θμζπά μ δζαβςκζζιυξ εα δζεκενβδεεί ζφιθςκα ιε ηα υζα ακαβνάθμκηαζ ζηα ζοκδιιέκα
πανανηήιαηα, ηα μπμία απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηήξ:
οιπθδνςιαηζημί Γεκζημί Όνμζ
Τπυδεζβια εββοδηζηήξ επζζημθήξ
Τπμδείβιαηα Δκηφπμο Οζημκμιζηήξ Πνμθμνάξ
Τπυδεζβια πεδίμο φιααζδξ

Πανάνηδια A
Πανάνηδια B
Πανάνηδια Γ
Πανάνηδια Γ

Δ. Ζ ζπεηζηή πνμηήνολδ δζαηίεεηαζ αηεθχξ απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή (Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ–
Γζεφεοκζδ Οζημκμιζημφ, Σιήια Πνμζυδςκ ηαζ Πενζμοζίαξ Πθ. Δθεοεενίαξ 3, ηνίημξ υνμθμξ, 35100
Λαιία ηδθ. 22313-53315).
Σ. Tμ πθήνεξ ηείιεκμ ηδξ πνμηήνολδξ εα δζαηίεεηαζ ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ιέζς ημο
Γζαδζηηφμο ζηδ ζζημζεθίδα ηδξ Πενζθένεζαξ, δζεφεοκζδ http :// www.pste.gov.gr
Ε. Πενίθδρδ ηδξ δζαηήνολδξ εα δδιμζζμπμζδεεί ζε ιζα ημπζηή εθδιενίδα. Σα έλμδα ηδξ δδιμζίεοζδξ
αανφκμοκ ημκ ακάδμπμ ηαζ εα ηαηααθδεμφκ απεοεείαξ ζημκ εηδυηδ.
Ζ. Κάεε ζπεηζηή πθδνμθμνία εα δίκεηαζ απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή (Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ–
Γζεφεοκζδ Οζημκμιζημφ, Πθ. Δθεοεενίαξ 3, ηνίημξ υνμθμξ - Σιήια Πνμζυδςκ ηαζ Πενζμοζίαξ, 35100
Λαιία - οπεφεοκμξ η. ημφναξ Γεχνβζμξ, ηδθ. 22313-53315).
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Κμζκμπμίδζδ:
1. Γναθείμ Ακηζπενζθενεζάνπδ Φεζχηζδαξ
2. Δηηεθεζηζηυ Γναιιαηέα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
15PROC002787843 2015-05-20
ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΜΟΙ
ΤΠΟΦΗΦΙΟ
Ο ζοιιεηέπςκ ζημ Γζαβςκζζιυ οπμαάθθμκημξ πνμζθμνά.
ΜΔΗΟΓΟΣΖ
Ο οπμρήθζμξ ημο μπμίμο δ πνμζθμνά ακαδεζηκφεηαζ ςξ δ έπμοζα ηδκ παιδθυηενδ ηζιή.
ΑΝΑΓΟΥΟ
Ο οπμρήθζμξ πμο ηδνφζζεηαζ ιεζμδυηδξ ιε ηδκ ηαηαηφνςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο Γζαβςκζζιμφ ηαζ
εα οπμβνάρεζ ηδκ απαζημφιεκδ ζφιααζδ ιε ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή, ακαθαιαάκμκηαξ ηδκ πανμπή ηςκ
Τπδνεζζχκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ πανμφζα.
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Ακαεέημοζα Ανπή είκαζ δ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ.
Ζ οπδνεζία πμο δζεκενβεί ημ δζαβςκζζιυ είκαζ ημ Σιήια Πνμζυδςκ ηαζ Πενζμοζίαξ - Γζεφεοκζδ
Οζημκμιζημφ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Φεζχηζδαξ- Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Σμ ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ πνμηήνολδξ είκαζ δ πανμπή οπδνεζζχκ θφθαλδξ ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο
(Γζμζηδηδνίμο) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ (Τρδθάκηδ 1, ζηδ Λαιία), βζα πνμκζηυ δζάζηδια εκκέα
ιδκχκ ηαζ βζα ηζξ διένεξ ηαζ ηζξ χνεξ πμο ακαβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζηδκ πανμφζα.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Σμ φρμξ ηδξ ακχηαηδξ εηηζιχιεκδξ δαπάκδξ βζα ημ πνυκμ εηηέθεζδξ ηδξ φιααζδξ .

ΑΡΘΡΟ 2 – ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζημ δζαβςκζζιυ έπμοκ:
α. Όθα ηα θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα, διεδαπά ή αθθμδαπά.
α. Δκχζεζξ εηαζνεζχκ πμο οπμαάθθμοκ ημζκή πνμζθμνά.
β. οκεηαζνζζιμί.
πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ πανμπήξ αζθάθεζαξ ηαζ ζοζηδιάηςκ αζθάθεζαξ ηαζ δζαεέημοκ
εζδζηή άδεζα θεζημονβίαξ επζπείνδζδξ, υπςξ πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.2518/97 (ΦΔΚ
Α΄164) υπςξ αοηέξ ζζπφμοκ ιε ηζξ εηάζημηε ηνμπμπμζήζεζξ.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ δζαβςκζζιυ οπμπνεμφκηαζ κα οπμαάθθμοκ, ιαγί ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ, ηα ελήξ
δζηαζμθμβδηζηά:
(1) Γζααζααζηζηυ Έββναθμ Τπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ζημκ δζαβςκζζιυ, ημ μπμίμ ηαηαηίεεηαζ εηηυξ
ημο ηονίςξ θαηέθμο πνμζθμνάξ ηαζ ιε ακαβναθή ηδξ δζάνηεζαξ ζζπφμξ πνμζθμνάξ, βζα ηδκ
πνςημηυθθδζή ημο (υπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ §2 ημο Άνενμο 4).
(2) Τπεφεοκδ δήθςζδ ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 8 ημο κ. 1599/1986 (Α΄ 75), υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, με
θεώρηση γνησίοσ σπογραφής, ζηδκ μπμία κα ακαβνάθεηαζ δ οπδνεζία ή μζ οπδνεζίεξ βζα ηζξ μπμίεξ
ηαηαηίεεηαζ δ πνμζθμνά.
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(3) Τπεφεοκδ δήθςζδ ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 8 ημο κ. 1599/1986 (Α΄ 75), υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, με
θεώρηση γνησίοσ σπογραφής, ζηδκ μπμία:
α) κα ακαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ημο δζαβςκζζιμφ ζημκ μπμίμ ζοιιεηέπμοκ.
α) κα δδθχκεηαζ υηζ ιέπνζ ηαζ ηδκ διένα οπμαμθήξ* ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ,
Γεκ έπμοκ ηαηαδζηαζεεί ιε αιεηάηθδηδ απυθαζδ βζα ηάπμζμ απυ ηα παναηάης
αδζηήιαηα:
- ζοιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2
πανάβναθμξ 1 ηδξ ημζκήξ δνάζδξ ηδξ 98/773/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο.
- δςνμδμηία, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ακηίζημζπα ζημ άνενμ 3 ηδξ πνάλδξ ημο
οιαμοθίμο ηδξ 26δξ Μαΐμο 1997 ηαζ ζημ άνενμ 3 πανάβναθμξ 1 ηδξ ημζκήξ δνάζδξ
98/742/ΚΔΠΠΑ ημο οιαμοθίμο.
- απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ ζφιααζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ
μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ.
- κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ
άνενμ 1 ηδξ μδδβίαξ 91/308/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο, ηδξ 10δξ Ημοκίμο 1991, βζα ηδκ
πνυθδρδ πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδκ
κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ αοηή ηνμπμπμζήεδηε.
Γεκ έπμοκ ηαηαδζηαζηεί βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα ημο Αβμνακμιζημφ ηχδζηα, ζπεηζηυ
ιε ηδκ άζηδζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ, εθυζμκ αοηυ μνίγεηαζ ζηδ
δζαηήνολδ ή βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα ηδξ οπελαίνεζδξ, ηδξ απάηδξ, ηδξ εηαίαζδξ,
ηδξ πθαζημβναθίαξ, ηδξ ρεοδμνηίαξ, ηδξ δςνμδμηίαξ ηαζ ηδξ δυθζαξ πνεμημπίαξ.
Γεκ ηεθμφκ ζε πηχπεοζδ ηαζ μφηε ζε δζαδζηαζία ηήνολδξ πηχπεοζδξ.
Δίκαζ θμνμθμβζηά ηαζ αζθαθζζηζηά εκήιενμζ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ, πμο
αθμνμφκ ηζξ εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ) ηαζ ςξ πνμξ ηζξ
θμνμθμβζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ.
Δίκαζ εββεβναιιέκμζ ζημ μζηείμ Δπζιεθδηήνζμ.
Γεκ ηεθμφκ οπυ ημζκή εηηαεάνζζδ ημο η.κ. 2190/1920, υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, ή εζδζηή
εηηαεάνζζδ ημο κ. 1892/1990 (Α΄101) υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, ή άθθεξ ακάθμβεξ
ηαηαζηάζεζξ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόζωπα) ηαζ υηζ, επίζδξ, δεκ ηεθμφκ οπυ
δζαδζηαζία έηδμζδξ απυθαζδξ ημζκήξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ ηςκ ακςηένς
κμιμεεηδιάηςκ ή οπυ άθθεξ ακάθμβεξ ηαηαζηάζεζξ (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόζωπα).
β) κα ακαθαιαάκεηαζ δ οπμπνέςζδ βζα ηδκ έβηαζνδ ηαζ πνμζήημοζα πνμζηυιζζδ ηςκ
παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ.
(4) Δζδζηή άδεζα θεζημονβίαξ επζπείνδζδξ, υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.2518/97 (ΦΔΚ
Α‟164 «Πενί ζδζςηζηχκ εηαζνεζχκ αζθάθεζαξ».
(5) Καηάθμβμ, ζημκ μπμίμ εα ακαθένμκηαζ μζ ηονζυηενεξ ακαεέζεζξ θφθαλδξ Γδιμζίςκ ηαζ Ηδζςηζηχκ
Κηζνίςκ πμο ημοξ έπμοκ ακαηεεεί ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηνζχκ (3) ηεθεοηαίςκ εηχκ.
(6) Δθυζμκ μζ οπμρήθζμζ ακάδμπμζ ζοιιεηέπμοκ ζημκ δζαβςκζζιυ ιε ακηζπνυζςπυ ημοξ, οπμαάθθμοκ
ιαγί ιε ηδκ πνμζθμνά παναζηαηζηυ εηπνμζχπδζδξ.
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2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Μεηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ, μ πνμζθένςκ ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ,
εκηυξ πνμεεζιίαξ είημζζ (20) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ έββναθδξ
εζδμπμίδζδξ ζ’ αοηυκ, ιε αεααίςζδ παναθααήξ ή ζφιθςκα ιε ημ Ν. 2672/1998 (Α΄ 290), μθείθεζ κα
οπμαάθεζ, ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, ηα αηυθμοεα έββναθα ηαζ δζηαζμθμβδηζηά, ηα μπμία
απμζθναβίγμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία πμο πνμαθέπεηαζ ζηδκ πανμφζα Γζαηήνολδ.
ε πενίπηςζδ ζζπφμξ δζαηάλεςκ πενί αοηεπάββεθηδξ ακαγήηδζδξ, ιεηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ
πνμζθμνχκ μ πνμζθένςκ ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ, εκηυξ πνμεεζιίαξ πέκηε (5)
διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ ζ‟ αοηυκ, μθείθεζ κα οπμαάθεζ ζηδ
Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ υθα ηα απαναίηδηα Δηαζνζηά ζημζπεία (Νμιζηυ πνυζςπμ) ηαεχξ ηαζ ηα
Αημιζηά ζημζπεία (Φοζζηυ πνυζςπμ), ημο -απυ ημ Νυιμ μνζγυιεκμο- οπεφεοκμο. Έηζζ, ηαηά
*

«Επί αποζηολής ηης προζθοράς ηατσδρομικά, ως ημερομηνία σποβολής είναι ασηή ηης καηάθεζης ζηην ηατσδρομική σπηρεζία, οπόηε ηην
ημερομηνία ασηή πρέπει να θέρει και η ζτεηική σπεύθσνη δήλωζη» (Γζανηήξ Κχδζηαξ Πνμιδεεζχκ ηαζ Μζζεχζεςκ - Συιμξ Γ‟ - Μένμξ Α‟. ΠΓ
118/2007. Κακ. Πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο. Άνενα 1-25. Γζαβςκζζιμί - Δνιδκεία · ζεθ. 44158). Όζεξ πνμζθμνέξ οπμαθδεμφκ έηζζ, εα
παναθδθεμφκ ιυκμ ακ πνςημημθθδεμφκ ιέπνζ ηδκ διένα δζελαβςβήξ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ χνα θήλδξ 11:45 π.ι.
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πενίπηςζδ, δ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ εα πνμπςνήζεζ ζηδκ αοηεπάββεθηδ ακαγήηδζδ ηςκ ηάηςεζ
πζζημπμζδηζηχκ:
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Οζ Έθθδκεξ πμθίηεξ:
(1) Απυζπαζια πμζκζημφ ιδηνχμο έηδμζδξ ημο ηεθεοηαίμο ηνζιήκμο πνζκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ςξ
άκς έββναθδξ εζδμπμίδζδξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ έπμοκ ηαηαδζηαζηεί ιε αιεηάηθδηδ
δζηαζηζηή απυθαζδ βζα:
- ζοιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 πανάβναθμξ 1 ηδξ ημζκήξ
δνάζδξ ηδξ 98/773/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο.
- δςνμδμηία, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ακηίζημζπα ζημ άνενμ 3 ηδξ πνάλδξ ημο οιαμοθίμο ηδξ 26δξ Μαΐμο
1997 ηαζ ζημ άνενμ 3 πανάβναθμξ 1 ηδξ ημζκήξ δνάζδξ 98/742/ΚΔΠΠΑ ημο οιαμοθίμο.
- απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ ζφιααζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ
ζοιθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ.
- κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ μδδβίαξ
91/308/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο, ηδξ 10δξ Ημοκίμο 1991, βζα ηδκ πνυθδρδ πνδζζιμπμίδζδξ ημο
πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδκ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ.
- Κάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα ημο Αβμνακμιζημφ ηχδζηα, ζπεηζηυ ιε ηδκ άζηδζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ
ημοξ δναζηδνζυηδηαξ, εθυζμκ αοηυ μνίγεηαζ ζηδ δζαηήνολδ ή βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα ηδξ
οπελαίνεζδξ, ηδξ απάηδξ, ηδξ εηαίαζδξ, ηδξ πθαζημβναθίαξ, ηδξ ρεοδμνηίαξ, ηδξ δςνμδμηίαξ ηαζ ηδξ
δυθζαξ πνεμημπίαξ.
(2) Πζζημπμζδηζηυ ηδξ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ, έηδμζδξ ημο ηεθεοηαίμο ελαιήκμο, πνζκ
απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ςξ άκς έββναθδξ εζδμπμίδζδξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ ηεθμφκ ζε
πηχπεοζδ, μφηε ζε δζαδζηαζία ηήνολδξ πηχπεοζδξ.
(3) Πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ανιυδζα ηαηά πενίπηςζδ ανπή, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ
ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ ςξ άκς εζδμπμίδζδξ, είκαζ εκήιενμζ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ πμο
αθμνμφκ ηζξ εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ) ηαζ ςξ πνμξ ηζξ θμνμθμβζηέξ
οπμπνεχζεζξ ημοξ.
ε πενίπηςζδ εβηαηάζηαζήξ ημοξ ζηδκ αθθμδαπή, ηα παναπάκς δζηαζμθμβδηζηά εηδίδμκηαζ ιε αάζδ
ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ, απυ ηδκ μπμία ηαζ εηδίδεηαζ ημ ζπεηζηυ
πζζημπμζδηζηυ.
(4) Πζζημπμζδηζηυ ημο μζηείμο Δπζιεθδηδνίμο, ιε ημ μπμίμ εα πζζημπμζείηαζ αθεκυξ δ εββναθή ημοξ ζ‟
αοηυ ηαζ ημ εζδζηυ επάββεθιά ημοξ, ηαηά ηδκ διένα δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, ηαζ αθεηένμο υηζ
ελαημθμοεμφκ κα παναιέκμοκ εββεβναιιέκμζ ιέπνζ ηδξ επίδμζδξ ηδξ ςξ άκς έββναθδξ εζδμπμίδζδξ.
Οζ αθθμδαπμί:
(1). Απυζπαζια πμζκζημφ ιδηνχμο ή ζζμδφκαιμο εββνάθμο ανιυδζαξ δζμζηδηζηήξ ή δζηαζηζηήξ ανπήξ
ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζήξ ημοξ, έηδμζδξ ημο ηεθεοηαίμο ηνζιήκμο, πνζκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ςξ
άκς έββναθδξ εζδμπμίδζδξ απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ έπμοκ ηαηαδζηαζηεί ιε αιεηάηθδηδ
δζηαζηζηή απυθαζδ βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ
οπμρήθζμζ ακάδμπμζ είκαζ Έθθδκεξ πμθίηεξ.
(2). Πζζημπμζδηζηυ ηδξ ηαηά πενίπηςζδ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ ηδξ πχναξ
εβηαηάζηαζήξ ημοξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ ηεθμφκ ζε πηχπεοζδ, μφηε ζε δζαδζηαζία
ηήνολδξ πηχπεοζδξ ηαζ ζε άθθδ πενίπηςζδ υηζ είκαζ εκήιενμζ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ πμο
αθμνμφκ ηζξ εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ) ηαζ ςξ πνμξ ηζξ θμνμθμβζηέξ
οπμπνεχζεζξ ημοξ.
(3). Πζζημπμζδηζηυ ηδξ ανιυδζαξ ανπήξ ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζήξ ημοξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ
ήηακ εββεβναιιέκμζ ζηα ιδηνχα ημο μζηείμο Δπζιεθδηδνίμο ή ζε ζζμδφκαιεξ επαββεθιαηζηέξ
μνβακχζεζξ, ηαηά ηδκ διένα δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ελαημθμοεμφκ κα παναιέκμοκ
εββεβναιιέκμζ ιέπνζ ηδκ επίδμζδ ηδξ ςξ άκς έββναθδξ εζδμπμίδζδξ.
Σα κμιζηά πνυζςπα διεδαπά ή αθθμδαπά:
(1). Σα δζηαζμθμβδηζηά πμο ακαθένμκηαζ παναπάκς ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ οπμρήθζμζ είκαζ Έθθδκεξ ή
Αθθμδαπμί ακηίζημζπα.
(2). Πζζημπμζδηζηυ ηδξ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ, έηδμζδξ ημο ηεθεοηαίμο ελαιήκμο,
πνζκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ςξ άκς έββναθδξ εζδμπμίδζδξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ
ηεθμφκ οπυ ημζκή εηηαεάνζζδ ημο η.κ. 2190/1920, υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, ή εζδζηή εηηαεάνζζδ ημο κ.
1892/1990 (Α΄101) υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, ή άθθεξ ακάθμβεξ ηαηαζηάζεζξ (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόζωπα) ηαζ υηζ, επίζδξ, δεκ ηεθμφκ οπυ δζαδζηαζία έηδμζδξ απυθαζδξ ημζκήξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ
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ηςκ ακςηένς κμιμεεηδιάηςκ ή οπυ άθθεξ ακάθμβεξ ηαηαζηάζεζξ (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόζωπα).
(3). Δζδζηυηενα, ηα ακςηένς κμιζηά πνυζςπα πνέπεζ κα πνμζημιίγμοκ βζα ημοξ δζαπεζνζζηέξ, ζηζξ
πενζπηχζεζξ ηςκ εηαζνζχκ πενζμνζζιέκδξ εοεφκδξ (Δ.Π.Δ.) ηαζ ηςκ πνμζςπζηχκ εηαζνζχκ (Ο.Δ. ηαζ
Δ.Δ.) ηαζ βζα ημκ πνυεδνμ ηαζ δζεοεφκμκηα ζφιαμοθμ βζα ηζξ ακχκοιεξ εηαζνίεξ (Α.Δ.), απυζπαζια
πμζκζημφ ιδηνχμο ή άθθμ ζζμδφκαιμ έββναθμ ανιυδζαξ δζμζηδηζηήξ ή δζηαζηζηήξ ανπήξ ηδξ πχναξ
εβηαηάζηαζδξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ ηα ακςηένα πνυζςπα δεκ έπμοκ ηαηαδζηαζηεί ιε
αιεηάηθδηδ δζηαζηζηή απυθαζδ, βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα, πμο ακαθένμκηαζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ
πμο μζ οπμρήθζμζ ακάδμπμζ είκαζ Έθθδκεξ πμθίηεξ.
(4). Δπί διεδαπχκ ακχκοιςκ εηαζνζχκ ηα πνμακαθενυιεκα πζζημπμζδηζηά ηδξ εηηαεάνζζδξ εηδίδμκηαζ,
υζμκ αθμνά ηδκ ημζκή εηηαεάνζζδ απυ ηδκ ανιυδζα Τπδνεζία, ζημ ιδηνχμ Ακςκφιςκ Δηαζνζχκ ηδξ
μπμίαξ είκαζ εββεβναιιέκδ δ ζοιιεηέπμοζα ζημκ δζαβςκζζιυ Α.Δ., ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ
άνενςκ 7α.1.ζα΄ηαζ 7α.12 ημο η.κ. 2190/1920, υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ ηαζ υζμκ αθμνά ηδκ εζδζηή
εηηαεάνζζδ ημο κ. 1892/1920, υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, απυ ημ ανιυδζμ Δθεηείμ ηδξ έδναξ ηδξ Α.Δ. πμο
ηεθεί οπυ εζδζηή εηηαεάνζζδ. Δπί διεδαπχκ εηαζνζχκ πενζμνζζιέκδξ εοεφκδξ (Δ.Π.Δ.) ηαζ πνμζςπζηχκ
εηαζνζχκ (Ο.Δ. ηαζ Δ.Δ.) ημ πζζημπμζδηζηυ ηδξ εηηαεάνζζδξ, εηδίδεηαζ απυ ημ ανιυδζμ ηιήια ημο
Πνςημδζηείμο ηδξ έδναξ ηδξ ζοιιεηέπμοζαξ ζημκ δζαβςκζζιυ επζπείνδζδξ.
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Οζ οκεηαζνζζιμί:
(1) Απυζπαζια πμζκζημφ ιδηνχμο έηδμζδξ ημο ηεθεοηαίμο ηνζιήκμο πνζκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ςξ
άκς έββναθδξ εζδμπμίδζδξ, ή άθθμ ζζμδφκαιμ έββναθμ ανιυδζαξ δζμζηδηζηήξ ή δζηαζηζηήξ ανπήξ ηδξ
πχναξ εβηαηάζηαζδξ απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ μ πνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ ημο οιαμοθίμο δεκ
έπεζ ηαηαδζηαζεεί ιε αιεηάηθδηδ δζηαζηζηή απυθαζδ, βζα ηάπμζμ απυ ηα αδζηήιαηα ηδξ πενίπηςζδξ (1)
ημο εδ. α ηδξ παν. 2 ημο πανυκημξ άνενμο.
(2) Σα δζηαζμθμβδηζηά ηςκ πενζπηχζεςκ (2) ηαζ (3) ημο εδ. α ηδξ παν. 2 ημο πανυκημξ άνενμο, εθυζμκ
πνυηεζηαζ βζα διεδαπμφξ ζοκεηαζνζζιμφξ ηαζ ηδξ πενίπηςζδξ (2) ημο εδ. α ηδξ παν. 2 ημο πανυκημξ
άνενμο, εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα αθθμδαπμφξ ζοκεηαζνζζιμφξ, ακηίζημζπα, ηαζ ηδξ πενίπηςζδξ (2) ημο εδ.
β ηδξ παν. 2 ημο πανυκημξ άνενμο.
(3) Βεααίςζδ ανιυδζαξ ανπήξ υηζ μ οκεηαζνζζιυξ θεζημονβεί κυιζια.
Οζ εκχζεζξ πνμιδεεοηχκ πμο οπμαάθθμοκ ημζκή πνμζθμνά:
Σα παναπάκς ηαηά πενίπηςζδ δζηαζμθμβδηζηά, βζα ηάεε πνμιδεεοηή πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ Έκςζδ.
Δάκ ζε ηάπμζα Υχνα αεααζχκεηαζ απυ μπμζαδήπμηε ανπή ηδξ υηζ δεκ εηδίδμκηαζ ηα παναπάκς
έββναθα ή πζζημπμζδηζηά, ή δεκ ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ ςξ άκς ακαθενυιεκεξ πενζπηχζεζξ ημο πανυκημξ
άνενμο, δφκαηαζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ αοηά απυ έκμνηδ αεααίςζδ ημο πνμιδεεοηή πνμξ οπμαμθή ηςκ
δζηαζμθμβδηζηχκ.
Δάκ ζηδ πχνα αοηή δεκ πνμαθέπεηαζ μφηε έκμνηδ αεααίςζδ, δφκαηαζ αοηή κα ακηζηαηαζηαεεί ιε
οπεφεοκδ δήθςζδ εκχπζμκ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ ή ζοιαμθαζμβνάθμο ηδξ πχναξ,
ζηδκ μπμία είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ πνμιδεεοηήξ.
ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Ο Μεζμδυηδξ οπμπνεμφηαζ επί πμζκή απμηθεζζιμφ ηαζ εκηυξ (20) διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία
εζδμπμίδζδξ ημο, κα οπμαάθεζ ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ηα ηάηςεζ έββναθα ηαζ πζζημπμζδηζηά :
-Γζηαζμθμβδηζηά ηαημπήξ & πνήζδξ αζονιαηζηχκ ζοζηεοχκ ή εηαζνζηά ζοιαυθαζα ηζκδηήξ
ηδθεθςκίαξ /επζημζκςκίαξ.
-Άδεζα βζα ηδ εζδζηή ζημθή ηδξ Δηαζνείαξ θφθαλδξ, εβηεηνζιέκδ απυ ημ/ηα Ανιυδζμ /α
Τπμονβείμ/α.
-Σμ ΦΔΚ ζοζηάζεςξ ηδξ Δηαζνείαξ ή (ζε πενίπηςζδ αημιζηήξ επζπείνδζδξ) δ αεααίςζδ
έκανλδξ ενβαζζχκ θοζζημφ πνμζχπμο επζηδδεοιαηία απυ ηδκ ανιυδζα Γ.Ο.Τ.
-Καηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνείαξ υπςξ ζζπφεζ ιε ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο, ζε αηνζαέξ ακηίβναθμ.
-Ακηίβναθμ ηαηάζηαζδξ πνμζςπζημφ υπςξ αοηή ζζπφεζ ηαηά ηδκ πενίμδμ οπμαμθήξ ηςκ
δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ.
Ζ Δπζηνμπή Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ ηςκ Απμηεθεζιάηςκ ημο Γζαβςκζζιμφ ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδ
ζοιπθήνςζδ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαζ μζ πνμζθένμκηεξ οπμπνεμφκηαζ κα ηα πνμζημιίζμοκ ιέζα ζε
πνμκζηυ δζάζηδια πμο εα ηαεμνζζηεί απυ ηδκ Δπζηνμπή Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ ηςκ
Απμηεθεζιάηςκ ημο Γζαβςκζζιμφ. ε πενίπηςζδ πμο ηα δζηαζμθμβδηζηά πμο γδηήεδηακ απυ ηδκ
Δπζηνμπή δε ζοιπθδνςεμφκ απυ ημ ζοιιεηέπμκηα, δ πνμζθμνά εα απμννίπηεηαζ.

ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ
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ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Οζ πνμζθμνέξ πνέπεζ κα ηαηαηεεμφκ απυ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ δζαβςκζγμιέκςκ επί απμδείλεζ,
ιέπνζ ηδ Πέιπηδ 28 Μασμο 2015 ηαζ χνα 11:45 π.ι. ζηδ δζεφεοκζδ:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΧΣΙΓΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΟΓΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 3
Σ.Κ.: 35100, ΛΑΜΙΑ
οπυ ηδ ιμνθή ΔΝΟ ΔΝΗΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΡΑΓΗΜΔΝΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ή ΔΝΗΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑΣΟ.
2.

Δηηυξ θαηέθμο μζ πνμζθμνέξ εα ζοκμδεφμκηαζ ηαηά ηδκ οπμαμθή ημοξ ηαζ απυ έββναθμ
οπμαμθήξ πνμζθμνάξ οπμβεβναιιέκμ απυ ημκ κυιζιμ εηπνυζςπμ ημο οπμρδθίμο ακαδυπμο,
πνμηεζιέκμο κα ακαβναθεί μ ανζειυξ εζζενπμιέκμο πνςημηυθθμο ηδξ ηαηάεεζδξ ηδξ πνμζθμνάξ.
Δπίζδξ, ζε αοηυ ημ έββναθμ πνέπεζ κα ακαβνάθεηαζ δ πνμκζηή ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ
(ημοθάπζζημκ 120 διενμθμβζαηέξ διένεξ απυ ηδκ επυιεκδ ηδξ διενμιδκίαξ δζεκένβεζαξ
ημο δζαβςκζζιμφ).

3.

Ο ηονίςξ εκζαίμξ ζθναβζζιέκμξ θάηεθμξ ηδξ Πνμζθμνάξ πνέπεζ απαναίηδηα κα θένεζ ηζξ ελήξ
εκδείλεζξ:
3.1 Σα ζημζπεία ημο απμζημθέα:
ΠΛΖΡΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΣΚ, ΠΟΛΖ
ΣΖΛΔΦΧΝΑ, FAX.
3.2

Σμκ Απμδέηηδ:
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΠΔ ΦΘΗΧΣΗΓΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 3
Σ.Κ.: 35100, ΛΑΜΗΑ

3.3

Σδκ έκδεζλδ:
ΠΡΟΦΟΡΑ: ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
«ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ
ΚΣΗΡΗΟΤ (ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟΤ) ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (ΤΦΖΛΑΝΣΖ 1,
ΛΑΜΗΑ)»

3.4

Σδκ έκδεζλδ:
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:28 Μασμο 2015

Ζ πνμζθμνά ιπμνεί κα οπμαθδεεί ηαζ ηαποδνμιζηχξ ζηδκ παναπάκς δζεφεοκζδ, ςξ ζοζηδιέκδ.
Όζεξ πνμζθμνέξ οπμαθδεμφκ έηζζ, εα παναθδθεμφκ ιυκμ ακ πνςημημθθδεμφκ ιέπνζ ηδκ ςξ
άκς διένα ηαζ χνα θήλδξ ηδξ πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ.
Πνμζμπή - δ διενμιδκία ζθναβίδαξ ημο ηαποδνμιείμο δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ. Δηπνυεεζιεξ
πνμζθμνέξ δεκ εα παναθαιαάκμκηαζ ή εθυζμκ παναθδθεμφκ, εα απμννίπημκηαζ ςξ
απανάδεηηεξ ηαζ δεκ εα απμζθναβίγμκηαζ.
ΓΟΜΗ & ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
4. Ο ηονίςξ εκζαίμξ ζθναβζζιέκμξ θάηεθμξ ηδξ πνμζθμνάξ εα πνέπεζ κα θένεζ ηζξ εκδείλεζξ
πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ §3 ημο πανυκημξ Άνενμο ηαζ κα πενζέπεζ ζε δφμ (2) ακηίβναθα:
4.1 Υςνζζηυ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, μ μπμίμξ εα θένεζ πθέμκ ηςκ εκδείλεςκ πμο ακαθένμκηαζ
ζηδκ §3 ημο πανυκημξ Άνενμο ακςηένς ηαζ ηδκ ελήξ: «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ», μ
μπμίμξ εα πενζέπεζ ηα δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ ζημκ δζαβςκζζιυ.

ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ

4.2

Υςνζζηυ -επί πμζκή απμννίρεςξ- ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, μ μπμίμξ εα θένεζ πθέμκ ηςκ
εκδείλεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ §3 πανυκημξ Άνενμο ακςηένς ηαζ ηδκ ελήξ:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο θάηεθμξ αοηυξ εα πενζέπεζ ημ «ΣΔΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ» ζοιπθδνςιέκμ ζφιθςκα ιε ημ Τπυδεζβια ημο Πανανηήιαημξ Γ‟.
Οζ πνμζθμνέξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ λέζιαηα, ζαοζίιαηα, πνμζεήηεξ, δζμνεχζεζξ. Δάκ
οπάνπεζ ζηδκ πνμζθμνά μπμζαδήπμηε δζυνεςζδ, αοηή πνέπεζ κα είκαζ ηαεανμβναιιέκδ ηαζ
ιμκμβναιιέκδ απυ ημκ πνμζθένμκηα, δ δε Δπζηνμπή Γζεκένβεζαξ/Αλζμθυβδζδξ ημο
Γζαβςκζζιμφ πνέπεζ ηαηά ημκ έθεβπμ κα ηαεανμβνάρεζ, ιμκμβνάρεζ ηαζ ζθναβίζεζ ηδκ
δζυνεςζδ αοηή. Ζ πνμζθμνά απμννίπηεηαζ υηακ οπάνπμοκ ζε αοηή δζμνεχζεζξ πμο ηδκ
ηαεζζημφκ αζαθή, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ/Αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ.
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ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΓΓΤΗΔΙ
Καθήξ εηηέθεζδξ απαζημφκηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 25 ημο Π.Γ. 118/2007 «Κακμκζζιυξ
Πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο (Κ.Π.Γ.).
Ακαθοηζηυηενα:
Α) ΚΟΙΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
α. Σδκ διενμιδκία έηδμζδξ.
α. Σμκ εηδυηδ.
β. Σδκ οπδνεζία πνμξ ηδκ μπμία απεοεφκεηαζ.
δ. Σμκ ανζειυ ηδξ εββφδζδξ.
ε. Σμ πμζυκ πμο ηαθφπηεζ δ εββφδζδ.
ζη.Σδκ πθήνδ επςκοιία ηαζ ηδ δζεφεοκζδ ημο πνμιδεεοηή οπέν ημο μπμίμο εηδίδεηαζ δ εββφδζδ.
γ. Σμοξ υνμοξ υηζ:
Η. Ζ εββφδζδ πανέπεηαζ ακέηηθδηα ηαζ ακεπζθφθαηηα, μ δε εηδυηδξ παναζηείηαζ ηδξ έκζηαζδξ ηδξ
δζγήζεςξ
ΗΗ. Σμ πμζυκ ηδξ εββφδζδξ ηδνείηαζ ζηδκ δζάεεζδ ηδξ Τπδνεζίαξ πμο δζεκενβεί ημκ δζαβςκζζιυ ηαζ
εα ηαηααθδεεί μθζηά ή ιενζηά ιέζα ζε ηνεζξ (3) διένεξ ιεηά απυ απθή έββναθδ εζδμπμίδζδ.
ΗΗΗ. ε πενίπηςζδ ηαηάπηςζδξ ηδξ εββφδζδξ, ημ πμζυκ ηδξ ηαηάπηςζδξ οπυηεζηαζ ζε πάβζμ ηέθμξ
πανημζήιμο.
ΗV.Ο εηδυηδξ ηδξ εββφδζδξ οπμπνεμφηαζ κα πνμαεί ζηδκ πανάηαζδ ηδξ ζζπφμξ ηδξ εββφδζδξ φζηενα
απυ έββναθμ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ, πμο εα οπμαθδεεί πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία θήλδξ ηδξ
εββφδζδξ.
Πένακ ηςκ ακςηένς πμο ζζπφμοκ βζα υθεξ ηζξ εββοήζεζξ, ηαηά πενίπηςζδ πνέπεζ:
Β) ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.
α. Ο πνμιδεεοηήξ ζημκ μπμίμ έβζκε δ ηαηαηφνςζδ ή δ ακάεεζδ, οπμπνεμφηαζ κα ηαηαεέζεζ εββφδζδ
ηαθήξ εηηέθεζδξ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ, ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 5% ηδξ
ζοκμθζηήξ ζοιααηζηήξ αλίαξ, πςνίξ ημκ ΦΠΑ.
α. Ζ εββφδζδ ηαηαηίεεηαζ πνμ ή ηαηά ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ.
β. Ζ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ πενζθαιαάκεζ εηηυξ ηςκ πνμτπμεέζεςκ ηδξ παν. 3 ηαζ ηα αηυθμοεα:
I. Σμκ ανζειυ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ ηαζ ηα πνμξ πνμιήεεζα οθζηά.
II. Σδκ διενμιδκία θήλδξ ηδξ ζζπφμξ ηδξ εββφδζδξ.
Ο πνυκμξ ζζπφμξ ηδξ εββφδζδξ ηαθήξ εηηέθεζδξ είκαζ ηέζζενζξ ιήκεξ πθέμκ ημο ζοιααηζημφ πνυκμο
εηηέθεζδξ οπδνεζζχκ.
Τπυδεζβια Δββοδηζηήξ Δπζζημθήξ ηαθήξ εηηέθεζδξ επζζοκάπηεηαζ ζημ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
Δββφδζδ οιιεημπήξ δεκ απαζηείηαζ (άνενμ 157 Ν. 4281/14).

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο πνμτπμθμβζζιυξ ηδξ δαπάκδξ ακένπεηαζ ημ ακχηενμ ζε 30.000,00€ εονχ ιε Φ.Π.Α.
Δπί ημο ζοιααηζημφ ηζιήιαημξ πμο εα πνμηφρεζ πςνίξ ΦΠΑ, εα βίκμοκ υθεξ μζ κυιζιεξ ηναηήζεζξ.

ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ
1. Με ηδκ πνμζθμνά, δ ηζιή βζα ηδκ δαπάκδ οπδνεζζχκ θφθαλδξ ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο (Γζμζηδηδνίμο)
ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, δίκεηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ οπδνεζζχκ βζα πνμκζηυ δζάζηδια
εκκέα ιδκχκ ζε ΔΤΡΧ ηαζ ακαβνάθεηαζ ζημ « Σεφπμξ Οζημκμιζηήξ Πνμζθμνάξ » ημο
Πανανηήιαημξ Γ .
2. Ζ ακχηαηδ ηζιή ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ Πνμΰπμθμβζζιυ ,δδθαδή δ πνμζθμνά εα πνέπεζ κα έπεζ ςξ
ακχηαημ υνζμ βζα ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ηα 30.000,00€ ιε ΦΠΑ .
3. Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηζιχκ ηδξ Πνμζθμνάξ ημοξ μζ οπμρήθζμζ πνμιδεεοηέξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ
κα ζοιπθδνχζμοκ ημκ «ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ημο Σεφπμοξ
Οζημκμιζηήξ Πνμζθμνάξ, πμο επζζοκάπηεηαζ ζημ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ ηδξ πανμφζαξ.
4. Πνμζθμνά πμο πενζέπεζ ηζιή ζε ζοκάθθαβια ή ιε νήηνα ζοκαθθάβιαημξ απμννίπηεηαζ ςξ
απανάδεηηδ.
5. Πνμζθμνά πμο εέηεζ υνμ ακαπνμζανιμβήξ, απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ.
6. Γθχζζα ζφκηαλδξ ηςκ πνμζθμνχκ είκαζ δ Δθθδκζηή.
7. Δθυζμκ απυ ηδκ πνμζθμνά δεκ πνμηφπηεζ ιε ζαθήκεζα δ πνμζθενυιεκδ ηζιή, δ πνμζθμνά
απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ, ιε απυθαζδ ηδξ ανιυδζαξ Δπζηνμπήξ, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ
ηδξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ/Αλζμθυβδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηςκ
Γζαδζηαζζχκ Γζαπναβιάηεοζδξ.
8. φιθςκα ιε ημ Άνενμ 68 ημο Ν.3863 (ΦΔΚ 115 Α΄ ) « οιαάζεζξ ενβμθααίαξ εηαζνεζχκ πανμπήξ
Τπδνεζζχκ »
1.Όηακ ημ Γδιυζζμ ,ηα Νμιζηά Πνυζςπα Γδιμζίμο Γζηαίμο (Ν.Π.Γ.Γ. ), μζ Ονβακζζιμί Σμπζηήξ
Αοημδζμίηδζδξ
(Ο.Σ.Α.), μζ θμνείξ ηαζ μζ μνβακζζιμί ημο δδιμζίμο ημιέα, υπςξ αοηυξ
πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηζξ μζηείεξ δζαηάλεζξ, ακαεέημοκ ή πνμηδνφζζμοκ δζαβςκζζιυ βζα πανμπή
οπδνεζζχκ ηαεανζζιμφ ή θφθαλδξ, μθείθμοκ κα γδημφκ απυ ηζξ εηαζνείεξ πανμπήξ Τπδνεζζχκ
ηαεανζζιμφ ή θφθαλδξ (ενβμθάαμζ ) κα ακαθένμοκ ζηδκ πνμζθμνά ημοξ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ηα
ελήξ:
α) Σμκ ανζειυ ηςκ ενβαγμιέκςκ
α)Σζξ διένεξ ηαζ ηζξ χνεξ ενβαζίαξ
β)Σδ ζοθθμβζηή ζφιααζδ ενβαζίαξ ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ.
δ)Σα φρμξ ημο πνμτπμθμβζζιέκμο πμζμφ πμο αθμνά ηζξ πάζδξ θφζεςξ κυιζιεξ απμδμπέξ
αοηχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ.
ε)Σμ φρμξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ ιε αάζδ ηα πνμτπμθμβζζεέκηα πμζά.
Οζ εηαζνείεξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαεανζζιμφ ή θφθαλδξ (ενβμθάαμζ ) πνέπεζ , ιε πμζκή
απμηθεζζιμφ, κα ελεζδζηεφμοκ ζε πςνζζηυ ηεθάθαζμ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ ηα ςξ άκς ζημζπεία. ηδκ
πνμζθμνά ημοξ πνέπεζ κα οπμθμβίγμοκ εφθμβμ πμζμζηυ δζμζηδηζημφ ηυζημοξ πανμπήξ ηςκ
οπδνεζζχκ ημοξ, ηςκ ακαθχζζιςκ, ημο ενβμθααζημφ ημοξ ηένδμοξ ηαζ ηςκ Νμιίιςκ οπέν
Γδιμζίμο ηαζ ηνίηςκ ηναηήζεςκ .
Δπζπνμζεέηςξ, μθείθμοκ κα επζζοκάπημοκ ζηδκ πνμζθμνά ακηίβναθμ ηδξ ζοθθμβζηήξ ζφιααζδξ
ενβαζίαξ ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ. ηδκ πενίπηςζδ, υπμο ημ ηαεεζηχξ ηςκ
ζοθθμβζηχκ ζοιαάζεςκ ενβαζίαξ έπεζ ιεηααθδεεί, εα πνέπεζ κα επζζοκαθεμφκ ημ ζζμδφκαια
έββναθα.
2.ηδ ζφιααζδ πμο ζοκάπημοκ μζ οπδνεζίεξ, μζ θμνείξ ηαζ μζ μνβακζζιμί ηδξ παν.1 ιε ημοξ
ενβμθάαμοξ, πενζθαιαάκμκηαζ ηα ζημζπεία α‟ έςξ ε‟ ηδξ πνμδβμοιέκδξ παναβνάθμο ηαεχξ ηαζ
εζδζηυξ υνμξ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ ενβαηζηήξ ηαζ αζθαθζζηζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηδξ
κμιμεεζίαξ πενί οβείαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ πνυθδρδξ ημο επαββεθιαηζημφ
ηζκδφκμο. Όηακ δεκ ακαβνάθμκηαζ ηα ακςηένς ζημζπεία ηαζ υνμζ, δ ζφιααζδ αηονχκεηαζ ηαζ
απμννίπηεηαζ δ δαπάκδ πθδνςιήξ.
*Ζ Ακαεέημοζα Ανπή, ςξ εφθμβμ πμζμζηυ δζμζηδηζημφ ηυζημοξ πανμπήξ ηςκ οπδνεζζχκ θφθαλδξ
μνίγεζ ημ 2% (δφμ ημζξ εηαηυ ) ηαζ μ οπμρήθζμξ ακάδμπμξ,-επί πμζκή απμννίρεςξ –δεκ ιπμνεί κα
ζοκοπμθμβίζεζ πμζμζηυ ιζηνυηενμ αοημφ.
ημ «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»(Πανάνηδια Γ‟ ) πμο απμηεθεί ακαπυζπαζημ
ηιήια ηδξ πανμφζαξ ,μζ οπμρήθζμζ εα πνέπεζ κα απμηοπχζμοκ ακαθοηζηά ηζξ ζπεηζηέξ ηζιέξ
,υπςξ αοηέξ ακαθένμκηαζ ακςηένς.
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9.1.Ζ ακαεέημοζα Ανπή εθέβπεζ ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημκ πνμζθένμκηα , ηδ ζφκεεζδ ηδξ πνμζθμνάξ
αάζεζ ηςκ παναζπεεέκηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ.
9.2.Δθυζμκ δ ακαεέημοζα ανπή δζαπζζηχκεζ υηζ ιζα πνμζθμνά είκαζ αζοκήεζζηα παιδθή θυβς
πμνήβδζδξ ηναηζηήξ εκίζποζδξ ζημκ πνμζθένμκηα πνμζθμνά ιπμνεί κα απμννίπηεηαζ απμηθεζζηζηά
βζα αοηυκ ημκ θυβμ ιε εζδζηχξ αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ιυκμ ιεηά απυ δζααμφθεοζδ, ηαζ εθυζμκ μ
πνμζθένςκ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα απμδείλεζ, εκηυξ επανημφξ πνμεεζιίαξ ηδκ μπμία ηάζζεζ δ
ακαεέημοζα Ανπή, υηζ δ εκ θυβς εκίζποζδ πμνδβήεδηε ζε κυιζια πθαίζζα.
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο πανχκ Γζαβςκζζιυξ βίκεηαζ ιε ηνζηήνζμ ηδ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, μπυηε μ πνμζθένςκ αοηήκ
ηνίκεηαζ ηαζ «Μεζμδυηδξ».
Ζ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΚΟΣΟ ΦΤΛΑΞΖ ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΝΝΔΑ ΜΖΝΧΝ
ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ (ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟΤ) ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ
(ΤΦΖΛΑΝΣΖ 1, ΛΑΜΗΑ).
Ζ παιδθυηενδ ηζιή εα πνέπεζ κα ηαθφπηεζ ηα πνμαθεπυιεκα ζφιθςκα ιε ημ Άνενμ 68 ημο Ν.3863
(ΦΔΚ 115 Α‟)πμο παναηίεεκηαζ ακςηένς.
Οζ πνμζθμνέξ πμο βζα μπμζμδήπμηε θυβμ ηνζεμφκ απυ ηδκ Δπζηνμπή Γζεκένβεζαξ Γζαβςκζζιμφ ςξ
απμννζπηέεξ, εα ηαηαπςνδεμφκ ζημ ζπεηζηυ πναηηζηυ ηδξ.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Οζ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ πμο πνμηδνφζζμκηαζ ιε ηδκ πανμφζα, αθμνμφκ ηδ θφθαλδ ημο ηεκηνζημφ
ηηζνίμο (δζμζηδηδνίμο), ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ 1.260 η.ι. ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ (Τρδθάκηδ 1,
ζηδ Λαιία):
Δζδζηυηενα πνυηεζηαζ βζα:
Κηίνζμ

Γζμζηδηήνζμ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ

Γζεφεοκζδ

επί ηδξ μδμφ Τρδθάκηδ 1, ζηδ Λαιία

Χνάνζα Φφθαλδξ

Δζδζηυηενα:

Καεδιενζκέξ – ααααημηφνζαηα – Δπίζδιεξ Ανβίεξ
-Ζ πανμπή οπδνεζζχκ θφθαλδξ κα βίκεηαζ ιε δφμ (2) έκζημθμοξ
θφθαηεξ (ηαζ αάζεζ αοηχκ εα οπμθμβζζεεί ημ ηίιδια θφθαλδξ),
ζοβηεηνζιέκα απυ:
1.Έκα (1) άημιμ απυ 06:00 έςξ 14:00 (πνςζκή θφθαλδ)
2.Έκα (1) άημιμ απυ 14:00 έςξ 22:00 (απμβεοιαηζκή θφθαλδ)
Καε΄ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηςκ εκκέα ιδκχκ, Γεοηένα –Κονζαηή.
Νοπηενζκή θφθαλδ απυ 22:00 έςξ 06:00 ηαζ κα βίκεηαζ:
α) Απυ ηθεζζηυ ζφζηδια παναημθμφεδζδξ (ηάιενεξ, μευκεξ,
ηαηαβναθείξ η.θ.π.) ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ορδθήξ ειαέθεζαξ,
βζα ημ δζάζηδια βζα ημ μπμίμ εα ζζπφεζ δ ζφιααζδ, ημ μπμίμ
επζπθέμκ εα πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ελ απμζηάζεςξ
ιεηάδμζδξ ηδξ εζηυκαξ ζε ελμοζζμδμηδιέκμοξ πεζνζζηέξ ηαζ εα
ηαθφπηεζ πθήνςξ ημοξ πχνμοξ πενζιεηνζηά ημο ηηζνίμο.
α) Δπζπθέμκ εα πνέπεζ κα εηηεθμφκηαζ ηνεζξ κοπηενζκέξ ελςηενζηέξ
ιδπακμηίκδηεξ πενζπμθίεξ ιε υπδια ηδξ εηαζνείαξ. Σμ υπδια
πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ
επζημζκςκίαξ ηαζ αζθάθεζαξ χζηε κα επζηεοπεεί άνζζημξ
ζοκημκζζιυξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή δνάζδ ζε πενίπηςζδ ηζκδφκμο.
Καε΄ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηςκ εκκέα ιδκχκ, Γεοηένα –Κονζαηή.

Λμζπά

-Ζ θφθαλδ εα είκαζ βζα υθεξ ηζξ διένεξ ηςκ εκκέα ιδκχκ
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ επίζδιςκ ανβζχκ πμο
ζοιπίπημοκ ζε ενβάζζιεξ διένεξ) ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ζημ ηηίνζμ
δφμ (2) θοθάηςκ ηδξ ακαδυπμο εηαζνείαξ (έκα άημιμ βζα πνςζκή
θφθαλδ ηαζ έκα άημιμ βζα απμβεοιαηζκή θφθαλδ) ηαζ ιε θήρδ
ζδιάηςκ ζοκαβενιμφ ηαζ εζδμπμίδζδ ηδξ εηαζνίαξ βζα άιεζδ
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επέιααζδ ζε πενίπηςζδ ηζκδφκμο ιε πανάθθδθδ εζδμπμίδζδ ηςκ
ζςιάηςκ αζθαθείαξ (αζηοκμιία ηθπ.), έηζζ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ
δ πνμζηαζία ημο ηηζνίμο ηαζ ηδξ πενζμοζίαξ ημο.
-Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εβηαηαζηήζεζ ηθεζζηυ ηφηθςια
παναημθμφεδζδξ (ηάιενεξ, μευκεξ, ηαηαβναθείξ η.θ.π.) ζηζξ ηνείξ
εζζυδμοξ/ελυδμοξ ημο ηηζνίμο, βζα ημ δζάζηδια πμο εα ζζπφεζ δ
ζφιααζδ ηαζ ημ μπμίμ εα ηαθφπηεζ επανηχξ ημοξ πχνμοξ
πενζιεηνζηά ημο ηηζνίμο.
-Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εβηαηαζηήζεζ μθμηθδνςιέκα
ζοζηήιαηα ζοκαβενιμφ ηυζμ ζημ εζςηενζηυ υζμ ηαζ ζημ
ελςηενζηυ (πενζιεηνζηά) ημο ηηζνίμο. Σμ μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια
ζοκαβενιμφ κα απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ζημζπεία: α) ηεκηνζηή
ιμκάδα εθέβπμο (πίκαηαξ ζοκαβενιμφ), α) ημοξ εζςηενζημφξ ηαζ
ελςηενζημφξ αζζεδηήνεξ, β) ηζξ ζοζηεοέξ ζήιακζδξ ή ζοκαβενιμφ
ηαζ δ) ηζξ ζοζηεοέξ επζημζκςκίαξ βζα ηδ ιεηάδμζδ ημο ζήιαημξ ζε
εζδζηά ηέκηνα θήρδξ (ΚΛ-Κέκηνμ Λήρδξ διάηςκ).
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ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ζ Ακάδμπμξ εηαζνεία θφθαλδξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ πμο
απμννέμοκ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία.
2.Ζ θφθαλδ εα βίκεηαζ απυ έκακ (1) θφθαηα ακά αάνδζα.
3.Βαζζηέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ Ακαδυπμο εηαζνείαξ είκαζ :
Α)δ επζηήνδζδ ηαζ θφθαλδ ηζκδηχκ ηαζ αηζκήηςκ πενζμοζζαηχκ αβαεχκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ ,
Β)δ πνμζηαζία ηαζ αζθάθζζδ ηςκ ενβαγυιεκςκ
Γ)δ θνμφνδζδ εζζυδςκ ηαζ άθθςκ εοπαεχκ ζδιείςκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ,
Γ)δ μθυπθεονδ παναημθμφεδζδ ημο ηάεε ηηζνίμο ηαζ ημο εββφξ πενζαάθθμκηα πχνμο,
Δ)Ο δζαηνζηζηυξ έθεβπμξ ηςκ εζζενπμιέκςκ αηυιςκ,
Σ)Ζ επζηυπμο άιεζδ επέιααζδ πενζπμθζημφ ηδξ εηαζνείαξ ,ζε απμζημθή ζήιαημξ ηζκδφκμο απυ ημκ
θφθαηα, βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηςκ δμιχκ.
4. Οζ θφθαηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμζ ηαζ ελμπθζζιέκμζ βζα ηδκ επίαθερδ ηαζ ηδκ
πνμζηαζία ηςκ άθθςκ.
5. Να έπμοκ άνζζηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαζ οβεία.
6.Οζ ίδζμζ εα πνέπεζ κα είκαζ άνηζα εκδιενςιέκμζ ηαζ εηπαζδεοιέκμζ, έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα
ακηαπελέθεμοκ ζε ηάεε δοζάνεζηδ ηαηάζηαζδ ηαζ ζηδκ απμθοβή ηάεε ηζκδφκμο (ηθμπή, θεμνά
πενζμοζίαξ, η.θ.π.)
6. Θα θμνμφκ εζδζηή ζημθή εβηεηνζιέκδ απυ ημ /ηα ανιυδζμ/α Τπμονβείμ/α ιε ημ δζαηνζηζηυ ηδξ
εηαζνείαξ Φφθαλδξ, επζιεθδιέκδ ηαζ ηαεανή.
7.Θα είκαζ ελμπθζζιέκμζ ιε θαηυ ηαζ εα έπμοκ ιέζα αζφνιαηδξ επζημζκςκίαξ (ηζκδηυ ηδθέθςκμ ή ηαζ
/θμνδηυ αζφνιαημ ).
8. Να ζοιπενζθένμκηαζ εοβεκζηά πνμξ ημοξ επζζηέπηεξ ηαζ ημοξ οπαθθήθμοξ.
9. Να ιδκ δέπμκηαζ δχνα ή θζθμδςνήιαηα απυ ηακέκακ ηαζ βζα μπμζαδήπμηε θυβμ.
10. Καηά ηδκ ακάθδρδ οπδνεζίαξ κα ηάκμοκ πθήνδ έθεβπμ ηςκ πχνςκ ημο ηηζνίμο, ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ
επζημζκςκζχκ ηαζ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ, κα εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζή ηδξ.
11.Απμιαηνφκμοκ ημο ιζηνμπςθδηέξ ηαζ δεκ επζηνέπμοκ ηδκ είζμδμ ζε υζμοξ εέθμοκ κα δζαεέζμοκ
δζαθδιζζηζηυ οθζηυ.
12.Απαβμνεφμοκ ηζξ ημζπμημθθήζεζξ ηαζ ηα grafity ηςκ ημίπςκ, δζαδνυιςκ ηαζ θμζπά.
13.Παναημθμοεμφκ ηάεε ευνοαμ ηαζ εθέβπμοκ ιε ηνυπμ ηάεε δζαηάναλδ πμο βίκεηαζ.
14.Να παναημθμοεμφκ ηδκ ηίκδζδ ηςκ επζζηεπηχκ ιέζα ζημοξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο ηαζ κα επειααίκμοκ
ζε πενίπηςζδ πμο παναηδνμφκ φπμπηεξ εκένβεζεξ.
15. Να εκημπίγμοκ ηαηαζηάζεζξ πμο δεκ είκαζ ζοκήεεζξ ηαζ κα επειααίκμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή βζα κα
ηζξ ακηζιεηςπίζμοκ.
16. Να εθέβπμοκ ηα δζάθμνα ζοκενβεία ηαεανζζιμφ ηαηά ηδκ πνμζέθεοζδ ηαζ ηδκ απμπχνδζή ημοξ
αθθά ηαζ ηαηά ηδκ ενβαζία ημοξ.
17.ε πενίπηςζδ αζεέκεζαξ ηαηά ηδκ χνα ηδξ οπδνεζίαξ ημοξ ή ακ ηοπυκ ηνζεμφκ αηαηάθθδθμζ απυ
ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή, εα οπάνπεζ δοκαηυηδηα άιεζδξ ακηζηαηάζηαζδξ απυ ζοκαδέθθμοξ ημοξ
,έπμκηαξ ηδκ ζπεηζηή υιμζα επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα, αζθάθζζδ ηαζ πνμζυκηα.
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18.Θα έπμοκ άιεζδ επζημζκςκία ιε ημοξ οπεφεοκμοξ, εα εηηεθμφκ ηζξ κυιζιεξ εκημθέξ αοηχκ πνυεοια
ηαζ εα επειααίκμοκ δοκαιζηά ζε πενίπηςζδ ηζκδφκμο.
19.ε πενίπηςζδ πονηαβζάξ κα ζδιάκμοκ αιέζςξ ζοκαβενιυ ηαζ κα πνμζπαεμφκ κα ηδ ζαήζμοκ ιε
ηα οπάνπμκηα πονμζαεζηζηά ιέζα. Σαοηυπνμκα, κα εζδμπμζμφκ ηδκ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία.
20.ε πενίπηςζδ εκυπθμο θδζηείαξ ή δζαθυνςκ ηαναπχκ, ηαθμφκ ηδκ Αζηοκμιία, εκδιενχκμοκ ημοξ
ανιμδίμοξ ηαζ ηδκ οπδνεζία ημοξ.
21.ε πενίπηςζδ ζεζζιμφ ή απεζθήξ ηνμιμηναηζηήξ εκένβεζαξ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ εηηέκςζδ ημο
ηηζνίμο, εθυζμκ αοηυ ηνζεεί ακαβηαίμ, ζφιθςκα ιε ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ηαζ ημ ικδιυκζμ εκενβεζχκ πμο
εα έπμοκ ζηδκ δζάεεζή ημοξ.
22.Ζ Ακάδμπμξ εηαζνεία οπμπνεμφηαζ κα εβηαηαζηήζεζ ιε δζηά ηδξ έλμδα ηθεζζηυ ζφζηδια
παναημθμφεδζδξ (ηάιενεξ, μευκεξ, ηαηαβναθείξ η.θ.π.) ζφβπνμκήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ορδθήξ ειαέθεζαξ,
βζα ημ δζάζηδια βζα ημ μπμίμ εα ζζπφεζ δ ζφιααζδ ,ημ μπμίμ επζπθέμκ εα πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ελ
απμζηάζεςξ ιεηάδμζδξ ηδξ εζηυκαξ ζε ελμοζζμδμηδιέκμοξ πεζνζζηέξ ηαζ εα ηαθφπηεζ πθήνςξ ημοξ
πχνμοξ πενζιεηνζηά ημο ηηζνίμο. Δπζπθέμκ εα πνέπεζ κα εηηεθεί ηνείξ κοπηενζκέξ ελςηενζηέξ
ιδπακμηίκδηεξ πενζπμθίεξ ιε υπδια ηδξ εηαζνείαξ. Σμ υπδια πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε ηαηάθθδθμ
ελμπθζζιυ επζημζκςκίαξ ηαζ αζθάθεζαξ χζηε κα επζηεοπεεί άνζζημξ ζοκημκζζιυξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή
δνάζδ ζε πενζπηχζεζξ ηζκδφκμο.
23.Θα ηδνμφκηαζ υθμζ μζ Νυιμζ μζ ζπεηζημί, ιε ηδκ ενβαζία (ενβαηζηή Νμιμεεζία ) ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ βζα ηζξ
αιμζαέξ ,δδθ. ηαηααμθή ηςκ εηάζημηε κμιίιςκ απμδμπχκ, υπςξ εα ζζπφμοκ ή ηοπυκ ηνμπμπμζδεμφκ
ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ζζπφμξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ ,ςξ πνμξ ημ ςνάνζμ ενβαζίαξ ,ημζκςκζηχκ
πανμπχκ, απμγδιζχζεςκ ,θυνςκ ,ηαηααμθήξ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ (ενβμδυηδ ηαζ αζθαθζζιέκμο )
η.θ.π. ηαζ μ ακάδμπμξ εα εοεφκεηαζ έκακηζ ηςκ Δθθδκζηχκ Ανπχκ βζα ηδκ ηήνδζδ ηάεε οπμπνέςζδξ
πμο πνμηφπηεζ απυ αοηέξ.
ε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί πανάααζδ ημο ακςηένμο υνμο, εα ηαηαββέθθεηαζ δ ζφιααζδ.
24.Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα οπμαάθεζ ζηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ακαθοηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιζζεμδμζίαξ
εεςνδιέκεξ απυ ηδκ μζηεία Τπδνεζία Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ ,απυ ηζξ μπμίεξ εα πνμηφπηεζ δ
ζοιιυνθςζή ημο ιε ηδκ ενβαηζηή κμιμεεζία. Ζ ακαεέημοζα Ανπή ηδνεί ημ δζηαίςια ηδξ αίηδζδξ
ζοκδνμιή ηδξ ςξ άκς οπδνεζίαξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηήνδζδξ ηδξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ.
25.ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία δ εηαζνεία ημο Ακαδυπμο οπαπεεί ηδξ ζε δζαθμνεηζηή ζφιααζδ
ενβαζίαξ, μθείθεζ κα εκδιενχζεζ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή.
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ΑΡΘΡΟ 8 - ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Ο δζαβςκζζιυξ εα δζελαπεεί ηδκ Πέιπηδ 28 Μαΐμο ηαζ χνα 12:00 ι.ι. ζηδκ αίεμοζα
ζοκεδνζάζεςκ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Φεζχηζδαξ (Γζεφεοκζδ
μξ
Οζημκμιζημφ, Πθ. Δθεοεενίαξ 3 - 1 υνμθμξ).
2. Οζ εκδζαθενυιεκμζ μθείθμοκ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ ζθναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ ημοξ ιέπνζ ηδκ Πέιπηδ 28
Μαΐμο 2015, ηαζ χνα 11:45 π.ι. ζημ πνςηυημθθμ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Φεζχηζδαξ (Γζεφεοκζδ
Οζημκμιζημφ - Σιήια Πνμζυδςκ ηαζ Πενζμοζίαξ, Πθ. Δθεοεενίαξ 3 - 3μξ υνμθμξ),
3. Μεηά ηδ θήλδ ηδξ ακςηένς πνμεεζιίαξ ηαζ χναξ οπμαμθήξ (παν. 2 πανυκημξ άνενμο) ηαιία
πνμζθμνά δεκ εα βίκεηαζ δεηηή, αθθά εα απμννίπηεηαζ, πςνίξ κα απμζθναβζζεεί, ςξ εηπνυεεζιδ.
ΠΡΟΒΑΗ ΣΙ ΤΓΓΡΑΦΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ζ πανμφζα Απυθαζδ (πθήνεξ ηεφπμξ Ακαθοηζηήξ Πνμηήνολδξ), δ πενίθδρδ Γζαηήνολδξ, ηαεχξ ηαζ
υθα ηα Πανανηήιαηα (θμζπά ηεφπδ ημο δζαβςκζζιμφ), δζαηίεεκηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή απυ ηδκ
διενμιδκία δδιμζίεοζδξ ηδξ Πνμηήνολδξ, ζηδκ επίζδιδ ζζημζεθίδα ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ
ζηδ δζεφεοκζδ: http://www.pste.gov.gr, βζα ηδκ εθεφεενδ, άιεζδ ηαζ πθήνδ πνυζααζδ ζηδ ζοββναθή
οπμπνεχζεςκ.
Δπίζδξ, ακανηήεδηε ζηα πνμαθεπυιεκα ζδιεία εκδζαθένμκημξ.
Οζ εκδζαθενυιεκμζ ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ εββνάθςξ δζεοηνζκίζεζξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ πανμφζαξ
Πνμηήνολδξ ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ Άνενμ 10 ημο ΠΓ 118/2007.
Οπμζαδήπμηε δζεοηνίκζζδ ηνζεεί απαναίηδημ κα ημζκμπμζδεεί ζε υθμοξ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ, εα
ακανηάηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ ζζημζεθίδα ηδξ πνμηήνολδξ ηαζ ηδκ μπμία εα πνέπεζ κα παναημθμοεμφκ μζ
οπμρήθζμζ χζηε κα ηαείζηακηαζ εβηαίνςξ εκήιενμζ.

ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΙΜΧΝ
Ηζπφμοκ μζ δζαηάλεζξ ημο Άνενμο 19 «Απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ ηαζ ακαημίκςζδ ηζιχκ» ημο οπ‟
ανζει. 118/2007 Κακμκζζιμφ Πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο (Κ.Π.Γ.).
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ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ
Ηζπφμοκ μζ δζαηάλεζξ ημο Άνενμο 15 «Γζμζηδηζηέξ πνμζθοβέξ» ημο οπ‟ ανζει. 118/2007 Κακμκζζιμφ
Πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο (Κ.Π.Γ.) ηαεχξ μζ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α΄173) «Γζηαζηζηή
πνμζηαζία ηαηά ηδκ ζφκαρδ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ»
ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Πνμζθμνέξ πμο είκαζ αυνζζηεξ ηαζ ακεπίδεηηεξ εηηίιδζδξ ή είκαζ οπυ αίνεζδ ή ιδ ζφιθςκεξ ιε ημοξ
υνμοξ ηδξ Πνμηήνολδξ, απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.
2. Θα απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ, πνμζθμνέξ πμο πανμοζζάγμοκ απμηθίζεζξ απυ ημοξ υνμοξ ηδξ
Πνμηήνολδξ ή δεκ πθδνμφκ οπμπνεςηζηέξ απαζηήζεζξ.
ΑΝΣΙΠΡΟΦΟΡΔ
ημοξ δζαβςκζζιμφξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ακηζπνμζθμνέξ.
ε πενίπηςζδ οπμαμθήξ ημοξ απμννίπημκηαζ, ςξ απανάδεηηεξ.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οζ πνμζθμνέξ ζζπφμοκ ηαζ δεζιεφμοκ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ δζαβςκζζιυ βζα δζάζηδια εηαηυκ
είημζζ (120) διενχκ απυ ηδκ επυιεκδ διένα ηδξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, ημ μπμίμ ηαζ εα
πνέπεζ κα ακαβνάθεηαζ ζημ δζααζααζηζηυ έββναθμ οπμαμθήξ ημο ζοιιεηέπμκημξ ζημ δζαβςκζζιυ.
ε πενίπηςζδ πανάθεζρδξ ηδξ ακςηένς ακαβναθήξ, εεςνείηαζ πςξ μ οπμρήθζμξ απμδέπεηαζ
ακεπζθφθαηηα ηδκ ακςηένς πνμκζηή ζζπφ ζηδκ πνμζθμνά ημο.
Πνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ ημο πνμαθεπυιεκμο απυ ηδ δζαηήνολδ, απμννίπηεηαζ
ςξ απανάδεηηδ.
Ζ ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ ιπμνεί κα παναηείκεηαζ εββνάθςξ, εθυζμκ ημφημ γδηδεεί απυ ηδκ ακαεέημοζα
ανπή, πνζκ απυ ηδ θήλδ ηδξ, ηαη‟ ακχηαημ υνζμ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ίζμ ιε ημ πνμαθεπυιεκμ απυ ηδ
δζαηήνολδ (επζπθέμκ 120 διένεξ). Μεηά ηδ θήλδ ηαζ ημο παναπάκς ακςηάημο μνίμο πνυκμο
πανάηαζδξ ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ, ηα απμηεθέζιαηα ημο δζαβςκζζιμφ οπμπνεςηζηά ιαηαζχκμκηαζ,
εηηυξ εάκ δ ακαεέημοζα ανπή ηνίκεζ, ηαηά πενίπηςζδ, αζηζμθμβδιέκα υηζ δ ζοκέπζζδ ημο δζαβςκζζιμφ
ελοπδνεηεί ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ, μπυηε μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ δζαβςκζζιυ ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ, είηε
κα παναηείκμοκ ηδκ πνμζθμνά ημοξ, εθυζμκ ημοξ γδηδεεί πνζκ ηδκ πάνμδμ ημο ακςηένς ακςηάημο
μνίμο, πανάηαζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ, είηε υπζ. ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, δ δζαδζηαζία ημο
δζαβςκζζιμφ ζοκεπίγεηαζ ιε υζμοξ πανέηεζκακ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζφιααζδ εα ηαηανηζζηεί ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ιε αάζδ ημοξ υνμοξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ
Πνμηήνολδ ηαζ ηδκ πνμζθμνά ημο ακαδυπμο, εα δζέπεηαζ απυ ημ Δθθδκζηυ Γίηαζμ ηαζ δεκ ιπμνεί κα
πενζέπεζ υνμοξ ακηίεεημοξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ πανμφζαξ.
Μεηά ηδκ ηαηαηφνςζδ ηαηανηίγεηαζ δ ζπεηζηή φιααζδ, δ μπμία νοειίγεζ υθεξ ηζξ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ
εθανιμβή ηδξ ηαηαηφνςζδξ.
Ζ φιααζδ, πμο πενζθαιαάκεζ, θεπημιενχξ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ
ημο Ένβμο, ηαεχξ ηαζ ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηςκ ζοιααθθυιεκςκ ιενχκ, ηαηανηίγεηαζ ιε
αάζδ ηδκ ηαηαηφνςζδ, ηδκ πνμζθμνά ηαζ ηδκ Πνμηήνολδ.
Γζα ηζξ ακάβηεξ ηαηάνηζζδξ ηςκ εζδζηχκ υνςκ ηαζ θεπημιενεζχκ ηδξ φιααζδξ, μ Ακάδμπμξ εα
ζοκενβαζηεί ιε ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή.
Ο Ακάδμπμξ ζημκ μπμίμ εα ηαηαηονςεεί μ δζαβςκζζιυξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζέθεεζ ιέζα ζε δέηα (10)
διένεξ απυ ηδκ διενμιδκία ακαημίκςζδξ ηδξ ηαηαηφνςζδξ, βζα οπμβναθή ηδξ ζπεηζηήξ φιααζδξ.
ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ
Δίκαζ δοκαηή δ πανάηαζδ ζζπφμξ ηςκ ζοιαάζεςκ πανμπήξ οπδνεζζχκ βζα δφμ (2) ιήκεξ (ή παναπάκς
ζε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ) απυ ηδ ζοιααηζηή διενμιδκία μθμηθήνςζδξ εηηέθεζδξ ηςκ οπδνεζζχκ ιε
ημοξ ίδζμοξ υνμοξ, ιεηά ηδκ έββναθδ ζοιθςκία ιε ημκ ακάδμπμ πνμιδεεοηή πμο εα ηαηαηονςεμφκ
ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζδξ δζαηήνολδξ.

ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ
ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΗΓΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ
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Ζ πθδνςιή ζημκ ακάδμπμ εα βίκεζ ηιδιαηζηά αημθμοεμφιεκδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο άνενμο 35 ημο Π.Γ.
118/2007 απυ ηζξ πζζηχζεζξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ ζφιθςκα ιε
ηδκ ηαεζενςιέκδ δζαδζηαζία εηηαεάνζζδξ δαπακχκ απυ ηδκ Τπδνεζία Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο, οπυ
ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνμζηυιζζδξ απυ ημκ ακάδμπμ ηςκ απαζημφιεκςκ απυ ημ Νυιμ
δζηαζμθμβδηζηχκ.
- Πνςηυημθθμ πζζημπμίδζδξ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ.
- Σζιμθυβζμ ημο ακαδυπμο εζξ ηνζπθμφκ πμο κα θένεζ ηδκ έκδεζλδ «Δλμθθήεδηε».
- Δλμθθδηζηή απυδεζλδ ημο ακαδυπμο, εάκ ημ ηζιμθυβζμ δεκ θένεζ ηδκ έκδεζλδ «Δλμθθήεδηε».
- Φμνμθμβζηή ηαζ αζθαθζζηζηή εκδιενυηδηα.
Ο Φ.Π.Α. αανφκεζ ημ Γδιυζζμ.
Ο Ακάδμπμξ επζαανφκεηαζ:
- Με ηναηήζεζξ επί ηδξ ηαεανήξ αλίαξ (πςνίξ ΦΠΑ):
3% MTΠΤ, 2% πανηυζδιμ επί ημο ΜΣΠΤ, 20% ΟΓΑ επί ημο πανημζήιμο.
0,10% επί ηδξ αλίαξ (εηηυξ ΦΠΑ) ηδξ ανπζηήξ ,ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδξ ζοιπθδνςιαηζηήξ
ζφιααζδξ.
Ζ ηνάηδζδ επζαάθθεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 4 παν.3 ημο Ν.4013/15.09.2011
βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ θεζημονβζηχκ ακαβηχκ ηδξ Δκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ
οιαάζεςκ.
Οζ δαπάκεξ δδιμζίεοζδξ ηδξ δζαηήνολδξ, ηα ηδνφηεζα ηαζ ηα θμζπά έλμδα ηδξ δδιμπναζίαξ, ανπζηήξ
ηαζ επακαθδπηζηήξ, εα ηαηααάθθμκηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ απυ ημκ ενβμθάαμ ή ημκ πνμιδεεοηή πμο
ακαηδνφπεδηε ακάδμπμξ ιε ηδ δζαδζηαζία, ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ κυιζιςκ παναζηαηζηχκ
(Ν.3801/04.09.2009 -ΦΔΚ A‟163- Άνενμ 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοζίεσζης»).
Οζ ζπεηζηέξ πζζηχζεζξ εα αανφκμοκ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, Δζδ.Φμνέα
073,ΚΑΔ 0899.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ
Πνμζθμνά θοζζημφ ή κμιζημφ πνμζχπμο πμο ηεηιαίνεηαζ πςξ εηπςνεί ιένμξ ημο ένβμο ή
οπενβμθααία ζε ηνίημοξ, απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ε πενίπηςζδ πμο μ ακάδμπμξ ανκδεεί ή ηαεοζηενήζεζ αδζηαζμθμβήηςξ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ
ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ ηαζ ηαθείηαζ κα οπμβνάρεζ ηδκ ζφιααζδ μ αιέζςξ επυιεκμξ ζηδκ ηαηάηαλδ
οπμρήθζμξ.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Ζ φιααζδ δζέπεηαζ απυ ημ Δθθδκζηυ Γίηαζμ. ε πενίπηςζδ δζαθμνχκ πμο εκδεπμιέκςξ πνμηφρμοκ
ζπεηζηά ιε ηδκ ενιδκεία ή ηδκ εηηέθεζδ ή ηδκ εθανιμβή ηδξ φιααζδξ ή ελ‟ αθμνιήξ ηδξ, δ
Ακαεέημοζα Ανπή ηαζ μ Ακάδμπμξ ηαηααάθθμοκ ηάεε θζθζηή επίθοζή ημοξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ
ηδξ ηαθήξ πίζηδξ ηαζ ηςκ πνδζηχκ ζοκαθθαηηζηχκ δεχκ.
Γζα ηάεε δζαθμνά πμο δεκ είκαζ δοκαηυ κα επζθοεεί ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς μνζγυιεκα, ανιυδζα εα
είκαζ ηα δζηαζηήνζα πμο εδνεφμοκ ζημκ Νμιυ Φεζχηζδαξ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Οκμιαζία Σνάπεγαξ………………………………..
Καηάζηδια…………………………………………
Γ/κζδ: (μδυξ - ανζειυξ, Σ.Κ.,Fax )
Ζιενμιδκία έηδμζδξ………………
ΔΤΡΧ…………………….
Πνμξ : ( Ακαβνάθεηαζ δ Τπδνεζία δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ πνμξ ηδκ μπμία απεοεφκεηαζ )
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ……….ΔΤΡΧ…………………………..
Έπμοιε ηδκ ηζιή κα ζαξ βκςνίζμοιε υηζ εββοχιεεα δζα ηδξ πανμφζδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ
ακέηηθδηα ηαζ ακεπζθφθαηηα, παναζημφιεκμζ ημο δζηαζχιαημξ ηδξ δζαζνέζεςξ ηαζ δζγήζεςξ ιέπνζ ημο
πμζμφ
ηςκ
ΔΤΡΧ……………(
ηαζ
μθμβνάθςξ
)
οπέν
ηδξ
εηαζνείαξ……………………………Γ/κζδ………………….βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ απυ αοηήκ ηςκ υνςκ ηδξ
ιε ανζειυ…/2015 δζαηήνολδξ, πνμξ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ…………………ηαζ ημ μπμίμ πμζυ ηαθφπηεζ
ημ 5% ηδξ ζοιααηζηήξ πνμ Φ.Π.Α., αλίαξ…………….ΔΤΡΧ αοηήξ.
- Σμ παναπάκς πμζυ ηδνμφιε ζηδκ δζάεεζή ζαξ ηαζ εα ηαηααθδεεί ιε ιυκδ ηδκ δήθςζή ζαξ, μθζηά ή
ιενζηά πςνίξ ηαιία απυ ιένμοξ ζαξ ακηίννδζδ ή έκζηαζδ ηαζ πςνίξ κα ενεοκδεεί ημ αάζζιμ ή ιδ ηδξ
απαίηδζδξ ιέζα ζε ηνεζξ ( 3 ) διένεξ απυ απθή έββναθδ εζδμπμίδζή ζαξ.
- ε πενίπηςζδ ηαηάπηςζδξ ηδξ εββφδζδξ ημ πμζυ ηδξ ηαηάπηςζδξ οπυηεζηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ
ηέθμξ πανημζήιμο.
- Ζ πανμφζα εββφδζή ιαξ αθμνά ιυκμ ηδκ παναπάκς αζηία ηαζ ζζπφεζ ιέπνζ ηδκ …………..υπμηε
βίκεηαζ αοημδίηαζα άηονδ ηαζ δεκ έπεζ απέκακηί ιαξ ηαιία ζζπφ.
- Βεααζμφκηαζ οπεφεοκα υηζ ημ πμζυ ηςκ εββοδηζηχκ ιαξ επζζημθχκ πμο έπμοκ δμεεί ζημ Γδιυζζμ ηαζ
Ν.Π.Γ.Γ., ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηαζ ημ πμζυ ηδξ πανμφζαξ, δεκ οπενααίκεζ ημ υνζμ ηςκ εββοήζεςκ πμο
έπεζ ηαεμνζζηεί απυ ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ βζα ηδκ ηνάπεγά ιαξ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ’
ΣΔΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΔΠΧΝΤΜΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ
ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ

Α.Φ.Μ.-Γ.Ο.Τ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ,Σ.Κ.

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟ

ΣΗΛΔΦΧΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL

Ηιενμιδκία………………………………

Γζα ημκ οπμρήθζμ Ακάδμπμ

θναβίδα/οπμβναθή
Οκμιαηεπχκοιμ
Νυιζιμο Δηπνμζχπμο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ημζπεία βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο εθάπζζημφ κυιζιμο ενβμδμηζημφ ηυζημξ πμο πνέπεζ κα ηαθφπηεζ δ πνμζθμνά;
-ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο (δζμζηδηδνίμο) βζα ηζξ διένεξ ηαζ ηζξ χνεξ πμο παναηίεεκηαζ ζηδκ Ακαθοηζηή Γζαηήνολδ
-ιε οπμθμβζζιυ βζα πνμκζηυ δζάζηδια εκκέα ιδκχκ
-ανβίεξ εεςνμφιεκεξ υηζ ζοιπίπημοκ ζε ενβάζζιεξ διένεξ (Γεοηένα έςξ Παναζηεοή )
-έκα θφθαηα ακά αάνδζα (δφμ αάνδζεξ).
-δ ζζπφμοζα οθθμβζηή ζφιααζδ Δνβαζίαξ Δνβαγμιέκςκ ζηδκ μπμία οπάβεηαζ μ οπμρήθζμξ.

φιθςκα ιε ημ Άνενμ 68 ημο Ν.3863 (ΦΔΚ 115 Α΄ ) « οιαάζεζξ ενβμθααίαξ εηαζνεζχκ πανμπήξ
Τπδνεζζχκ »
1.Όηακ ημ Γδιυζζμ ,ηα Νμιζηά Πνυζςπα Γδιμζίμο Γζηαίμο (Ν.Π.Γ.Γ. ), μζ Ονβακζζιμί Σμπζηήξ
Αοημδζμίηδζδξ
(Ο.Σ.Α.), μζ θμνείξ ηαζ μζ μνβακζζιμί ημο δδιμζίμο ημιέα, υπςξ αοηυξ
πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηζξ μζηείεξ δζαηάλεζξ ,ακαεέημοκ ή πνμηδνφζζμοκ δζαβςκζζιυ βζα πανμπή
οπδνεζζχκ ηαεανζζιμφ ή θφθαλδξ ,μθείθμοκ κα γδημφκ απυ ηζξ εηαζνείεξ πανμπήξ Τπδνεζζχκ
ηαεανζζιμφ ή θφθαλδξ (ενβμθάαμζ ) κα ακαθένμοκ ζηδκ πνμζθμνά ημοξ, εηηυξ ηςκ άθθςκ , ηα
ελήξ:
α) Σμκ ανζειυ ηςκ ενβαγμιέκςκ
α)Σζξ διένεξ ηαζ ηζξ χνεξ ενβαζίαξ
β)Σδ ζοθθμβζηή ζφιααζδ ενβαζίαξ ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ.
δ)Σα φρμξ ημο πνμτπμθμβζζιέκμο πμζμφ πμο αθμνά ηζξ πάζδξ θφζεςξ κυιζιεξ απμδμπέξ
αοηχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ.
ε)Σμ φρμξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ ιε αάζδ ηα πνμτπμθμβζζεέκηα πμζά.
Οζ εηαζνείεξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαεανζζιμφ ή θφθαλδξ (ενβμθάαμζ ) πνέπεζ , ιε πμζκή απμηθεζζιμφ ,
κα ελεζδζηεφμοκ ζε πςνζζηυ ηεθάθαζμ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ ηα ςξ άκς ζημζπεία. ηδκ πνμζθμνά ημοξ
πνέπεζ κα οπμθμβίγμοκ εφθμβμ πμζμζηυ δζμζηδηζημφ ηυζημοξ πανμπήξ ηςκ οπδνεζζχκ ημοξ, ηςκ
ακαθχζζιςκ, ημο ενβμθααζημφ ημοξ ηένδμοξ ηαζ ηςκ Νμιίιςκ οπέν Γδιμζίμο ηαζ ηνίηςκ ηναηήζεςκ .
Δπζπνμζεέηςξ, μθείθμοκ κα επζζοκάπημοκ ζηδκ πνμζθμνά ακηίβναθμ ηδξ ζοθθμβζηήξ ζφιααζδξ
ενβαζίαξ ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ. ηδκ πενίπηςζδ, υπμο ημ ηαεεζηχξ ηςκ ζοθθμβζηχκ
ζοιαάζεςκ ενβαζίαξ έπεζ ιεηααθδεεί, εα πνέπεζ κα επζζοκαθεμφκ ημ ζζμδφκαια έββναθα.
Δπζπνμζεέηςξ, μθείθμοκ κα επζζοκάπημοκ ζηδκ πνμζθμνά ακηίβναθμ ηδξ ζοθθμβζηήξ ζφιααζδξ
ενβαζίαξ ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ. ηδκ πενίπηςζδ, υπμο ημ ηαεεζηχξ ηςκ ζοθθμβζηχκ
ζοιαάζεςκ ενβαζίαξ έπεζ ιεηααθδεεί, εα πνέπεζ κα επζζοκαθεμφκ ημ ζζμδφκαια έββναθα.

Ζ Ακαεέημοζα Ανπή, ςξ εφθμβμ πμζμζηυ δζμζηδηζημφ ηυζημοξ πανμπήξ ηςκ
οπδνεζζχκ θφθαλδξ μνίγεζ ημ 2% (δφμ ημζξ εηαηυ ) ηαζ μ οπμρήθζμξ ακάδμπμξ,-επί
πμζκή απμννίρεςξ –δεκ ιπμνεί κα ζοκοπμθμβίζεζ πμζμζηυ ιζηνυηενμ αοημφ.
Σμ πμζμζηυ αοηυ οπμθμβίγεηαζ επί ημο αενμίζιαημξ ηςκ :
-Ύρμξ ημο πνμτπμθμβζζιέκμο πμζμφ πμο αθμνά ηζξ πάζδξ θφζεςξ κυιζιεξ
απμδμπέξ αοηχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ .
-Κυζημξ ακαθχζζιςκ εζζθμνχκ (ενβμδυηδ & ενβαγμιέκςκ )(ακ οπάνπεζ ή θμζπχκ
δαπακχκ )
-Δνβμθααζηυ ηένδμξ .
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ

Ακάθοζδ ελεζδίηεοζδξ ηδξ πνμζθμνάξ ιε αάζδ Άνενμ 68 ημο Ν.3863 ( ΦΔΚ 115 Α’ ) « οιαάζεζξ ενβμθααίαξ εηαζνεζχκ
πανμπήξ οπδνεζζχκ »

ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΦΟΡΟΤΝ ΤΝΟΛΙΚΑ ΣΗΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΔΝΝΔΑ ΜΗΝΔ.

Πενζβναθή

Πεδίμ ζοιπθήνςζδ

1) Ανζειυξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ( ιε ακάθοζδ ):

………………………………

2)Ηιένεξ ηαζ χνεξ ενβαζίαξ (ιε ακάθοζδ ):

………………………………..

3)οθθμβζηή ζφιααζδ ενβαζίαξ –ή υπμζμ ενβαζζαηυ

……………………………………………….

ηαεεζηχξ ζζπφεζ –ηαζ ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ
(κα επζζοκαθεεί ακηίβναθυ ηδξ ζημ ηέθμξ ):
4)Πνμαθεπυιεκμ ςνμιίζεζμ ενβαγμιέκμο αάζεζ ζζπφμοζαξ

………………………………………/χνα

κμιμεεζίαξ –ενβαζζαημφ ηαεεζηχημξ.

5) ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΝΝΔΑ

…………………………….................... €

ΜΗΝΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
(ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟΤ) ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
(Τρδθάκηδ 1, Λαιία)
Απμννίπηεηαζ ηάεε πνμζθμνά άκς ηςκ

30.000,00 ιε ΦΠΑ.

Δπζιενζζιυξ ηδξ ακςηένς ζοκμθζηήξ δαπάκδξ βζα ηδκ θφθαλδ ημο ηηζνίμο, άκεο ΦΠΑ.
Α. Ύρμξ ημο πνμΰπμθμβζγυιεκμο πμζμφ πμο αθμνά ηζξ

……………………………………….€

πάζδξ θφζεςξ κυιζιεξ εζζθμνέξ απμδμπέξ αοηχκ ηςκ
ενβαγμιέκςκ:
Β. Ύρμξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ (ενβμδυηδ &

…………………………………..€

ενβαγμιέκςκ ) ιε αάζδ ηα πνμτπμθμβζζεέκηα πμζά:
Γ. Κυζημξ Ακαθχζζιςκ (ακ οπάνπεζ )ή θμζπχκ δαπακχκ

…………………………………….€

Γ. Δνβμθααζηυ ηυζημξ

………………………………………€

Δ. Γζμζηδηζηυ ηυζημξ πανμπήξ ηςκ Τπδνεζζχκ (ημοθάπζζημκ

……………………………………..€

2% )
Σ. Νυιζιεξ οπέν Γδιμζίμο ηαζ Σνίηςκ ηναηήζεςκ

…………………………………….€

Οπμζαδήπμηε επζπθέμκ δζεοηνζκζζηζηή ακάθοζδ ημο οπμθμβζζιμφ ημο ηυζημοξ ιπμνεί κα επζζοκαθεεί ζημ ηέθμξ ηδξ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ.

ΤΝΗΜΜΔΝΟ: ακηίβναθμ ηδξ ζοθθμβζηήξ ζφιααζδξ ενβαζίαξ (ή μπμζμοδήπμηε άθθμο ζζπφμκημξ ενβαζζαημφ ηαεεζηχημξ ) ζηδκ μπμία οπάβμκηαζ μζ
ενβαγυιεκμζ ημο οπμρδθίμο Ακαδυπμο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟΤ) ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ (ΤΦΗΛΑΝΣΗ 1, ΣΗ ΛΑΜΙΑ)

ηδ Λαιία ζήιενα ηδκ………… διένα …………….
ηςκ:

ημο ιδκυξ……….. ημο έημοξ

2015, ιεηαλφ

1) Σδξ εδνεφμοζαξ ζηδ Λαιία, Τρδθάκηδ 1, Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ, κμιίιςξ
εηπνμζςπμφιεκδξ απυ ημκ Πενζθενεζάνπδ ηενεάξ Δθθάδαξ η. Κςκζηακηίκμ Π. Μπαημβζάκκδ.
(εθελήξ δ «Ακαεέημοζα Ανπή») ηαζ
2) Σδξ εηαζνίαξ ……………….. …………. κμιίιςξ εηπνμζςπμφιεκδξ απυ ημκ ……………...
……………….., ιε έδνα ηδκ …………………………………, ιε Α.Φ.Μ. …………………., Γ.Ο.Τ.
………
(εθελήξ μ «Ακάδμπμξ»)

Έπμκηαξ οπυρδ:
Έπμκηαξ οπυρδ:
1. Σζξ δζαηάλεζξ ηςκ Νυιςκ:
1.1 Σμο Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19 η. Α΄/01.02.1995) «Πνμιήεεζεξ ημο δδιυζζμο ημιέα ηαζ νοειίζεζξ
ζοκαθχκ εειάηςκ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ ιε ημκ Ν. 2741/1999 & ημκ Ν. 2778/99 (ΦΔΚ
295Α) , υπςξ ζήιενα ζζπφεζ.
1.2 Σμο Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 η. Α΄/27.11.1995) πενί «Γδιμζίμο Λμβζζηζημφ, εθέβπμο ηςκ δαπακχκ
ημο Κνάημοξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
1.3 Σμο Ν. 2503/1997 (ΦΔΚ 107 η. Α΄/30.05.1997) «Γζμίηδζδ, μνβάκςζδ, ζηεθέπςζδ ηδξ
Πενζθένεζαξ, νφειζζδ εειάηςκ βζα ηδκ ημπζηή αοημδζμίηδζδ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» υπςξ ζζπφεζ.
1.4 Ν.2690/1999 «Κφνςζδ ημο Κχδζηα Γζμζηδηζηήξ Γζαδζηαζίαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ 45/Α‟/9-31999) υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
1.5 Σμο Ν.2859/2000 (ΦΔΚ 248 η. Α΄/07/11.2000) «Κφνςζδ Κχδζηα Φ.Π.Α.», υπςξ ζζπφεζ.
1.6 Σμο Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68 η. Α‟ /20.03.2007) «Καηαπχνζζδ δδιμζζεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο
Γδιμζίμο ζημ κμιανπζαηυ ηαζ ημπζηυ Σφπμ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ», υπςξ ζζπφεζ.
1.7
Σμο Ν. 3801/2009, (ΦΔΚ 163 η. Α‟ /04.06.2009) ανεν.46 «πθδνςιή δαπάκδξ δδιμζίεοζδξ»
1.8 Σμο Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 η. Α/15.03.2010) «Πνμζηαζία ηδξ εεκζηήξ μζημκμιίαξ - Δπείβμκηα
ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ ηνίζδξ»
1.9 Σμο N. 3845/2010 (ΦΔΚ 65 η. Α/06.05.2010) «Μέηνα βζα ηδκ εθανιμβή ημο ιδπακζζιμφ ζηήνζλδξ
ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ απυ ηα ηνάηδ-ιέθδ ηδξ Εχκδξ ημο εονχ ηαζ ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ
Σαιείμ».
1.10 Σμο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 η. Α΄/07.06.2010) «Νέα Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ
Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ - Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ», υπςξ ζζπφεζ.

ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ

1.11 Σμο Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 η. Α/ 13.07.2010) „Δκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ιε ηδκ οπμπνεςηζηή
ακάνηδζδ κυιςκ ηαζ πνάλεςκ ηςκ ηοαενκδηζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ αοημδζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ζημ
δζαδίηηομ «Πνυβναιια Γζαφβεζα» ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ‟.
1.12 Σμο Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141 η. Α/1708.2010) άνενμ 27 «Γδιμζζμκμιζηή δζαπείνζζδ & εοεφκδ»
1.13 Σμο Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 η. Α΄/30.09.2010) Άνενμο 6 «Γζηαζηζηή πνμζηαζία ηαηά ηδ ζφκαρδ
δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ – Δκανιυκζζδ ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ιε ηδκ Οδδβία 89/665/ΔΟΚ ημο
οιαμοθίμο ηδξ 21δξ Ημοκίμο 1989 (L 395) ηαζ ηδκ Οδδβία 92/13/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηδξ 25δξ
Φεανμοανίμο 1992 (L 76), υπςξ ηνμπμπμζήεδηακ ιε ηδκ Οδδβία 2007/66/ΔΚ ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 2007 (L 335)”.
1.14 Σμο Ν. 3986/2011 (ΦΔΚ 152 η. Α/01.07.2011) «Δπείβμκηα ιέηνα εθανιμβήξ ιεζμπνυεεζιμο
πθαζζίμο δδιμζζμκμιζηήξ ζηναηδβζηήξ 2012-2015».
1.15 Σμο Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 η. Α/ 15.09.2011) «φζηαζδ εκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ
οιαάζεςκ ηαζ Κεκηνζημφ Ζθεηηνμκζημφ Μδηνχμο Γδιμζίςκ οιαάζεςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
1.16 Σμο Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 η.Α‟/27.10.2011) άνενμ 26 «οκηαλζμδμηζηέξ νοειίζεζξ, εκζαίμ
Μζζεμθυβζμ – Βαειμθυβζμ, ενβαζζαηή εθεδνεία ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ ημο ιεζμπνυεεζιμο πθαζζίμο
δδιμζζμκμιζηήξ ζηναηδβζηήξ 2012 – 2015».
1.17 Σμο Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14 η. Α/02.02.2012) «Δπείβμοζεξ νοειίζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ εθανιμβή
ημο ιεζμπνυεεζιμο πθαζζίμο δδιμζζμκμιζηήξ ζηναηδβζηήξ 2012-2015».
1.18 Σμο Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107 η. Α/09.05.2013) «Δπείβμκηα ιέηνα εθανιμβήξ ηςκ κυιςκ
4046/2012, 4093/2012 ηαζ 4127/2013 ηαζ εζδζηυηενα ηδξ Παναβνάθμο Ε‟: Πνμζανιμβή ηδξ
Δθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ζηδκ Οδδβία 2011/7 ηδξ 16δξ Φεανμοανίμο 2011 βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ
ηςκ ηαεοζηενήζεςκ πθδνςιχκ ζηζξ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ».
1.19 Σμο Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120 η. Α΄/ 29.5.2013) «Δεκζηυ φζηδια Ζθεηηνμκζηχκ Γδιυζζςκ
οιαάζεςκ ηαζ άθθεξ Γζαηάλεζξ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ παν. 4α ημο άνενμο 9 ημο Ν.
4205/2013 (ΦΔΚ 242 η. Α/06.11.2013) «Ζθεηηνμκζηή επζηήνδζδ οπυδζηςκ, ηαηάδζηςκ ηαζ
ηναημφιεκςκ ζε άδεζα ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» ηαζ ιε ηδκ οπμπανάβναθμ 20 Σ ημο Ν.4254/14 (ΦΔΚ
85 η. Α/ 07-04-2014).
1.20 Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α‟/95), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ημ Ν. 2372/96 (ΦΔΚ
29/Α‟/96) άνενμ 11 ηαζ ημ Ν.2414/96 (ΦΔΚ 135/Α‟/96) άνενμ 14 ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δζαηάλεζξ
ημο Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66/Α‟/11-04-1996) «Οκμιαζηζημπμίδζδ ηςκ ιεημπχκ Δθθδκζηχκ Ακςκφιςκ
Δηαζνεζχκ πμο ιεηέπμοκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ακάθδρδξ ένβςκ ή πνμιδεεζχκ ημο Γδιμζίμο ή ηςκ
κμιζηχκ πνμζχπςκ ημο εονφηενμο δδιυζζμο ημιέα», υπςξ αοηέξ ηνμπμπμζήεδηακ ηαζ ζζπφμοκ
ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 8 ημο Ν. 3310/05 ηαζ ημο άνενμο 8 ημο Ν. 3414/05».
1.21 Σμ άνενμ 8 ημο Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199 Α΄) «Δκζαίμξ Φμνέαξ Δθέβπμο Σνμθίιςκ, άθθεξ
νοειίζεζξ εειάηςκ ανιμδζυηδηαξ ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ», υπςξ
ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ παν. 1 ημο άνενμο 57 ημο Ν. 3659/08 (ΦΔΚ-77 Α΄/7-5-08) ηαζ ημ άνενμ 2
ημο Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 242/η.Α΄/11-10-2002) «Ρφειζζδ εειάηςκ Τπμονβείμο Γζηαζμζφκδξ».
1.22 Σμο Ν. 2889/2001 «Βεθηίςζδ & Δηζοβπνμκζζιυξ ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ Τβείαξ ηαζ άθθεξ
δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ Α΄ 37/2-3-2001).
1.23 Σμο Ν. 2955/2001 «Πνμιήεεζεξ Νμζμημιείςκ ηαζ θμζπχκ ιμκάδςκ οβείαξ ηςκ Πε..Τ. ηαζ άθθεξ
δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ Α΄ 256/2-11-2001), υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
1.24 Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14.2.2005) «Μέηνα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δζαθάκεζαξ
ηαζ ηδκ απμηνμπή ηαηαζηναηδβήζεςκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ».
1.25 Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ – 279 Α΄/10-11-2005) «Σνμπμπμίδζδ ημο Ν. 3310/2005
“Μέηνα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδκ απμηνμπή ηαηαζηναηδβήζεςκ ηαηά ηδ
δζαδζηαζία ζφκαρδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ” (ΦΔΚ 30/Α΄/14.2.2005)».
1.26 Σμο Ν. 3329/2005 «Δεκζηυ ζφζηδια Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ»
(ΦΔΚ Α΄ 81/4-4-2005), υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
1.27 Σμο Ν. 3377/2005 άνενμ 35 «Ανπέξ ηαζ ηακυκεξ βζα ηδκ ελοβίακζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδκ
ακάπηολδ ααζζηχκ ημιέςκ ημο ειπμνίμο ηαζ ηδξ αβμνάξ – Θέιαηα Τπμονβείμο Ακάπηολδξ»
(ΦΔΚ Α΄ 202/19-8-2005).
1.28 Σμο Ν. 3527/2007 «Κφνςζδ ζοιαάζεςκ οπέν κμιζηχκ πνμζχπςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ
Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ Α΄ 25/9-2-2007).
1.29 Σμο Ν. 3580/2007 «Πνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ
Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ Α΄ 134/18-6-2007).
1.30 Ν.3801/2009 «Ροειίζεζξ εειάηςκ πνμζςπζημφ ιε ζφιααζδ ενβαζίαξ ζδζςηζημφ δζηαίμο αμνίζημο
πνυκμο ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ. (ΦΔΚ 163/Α΄/4-92009).
1.31 Σμο Ν. 3867/2010 άνενμ 27παν.12 (πενί οπμαμθήξ οπεφεοκδξ δήθςζδξ ιε ηνεζξ παιδθυηενεξ
ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ ζηα άθθα ηνάηδ – ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ) (ΦΔΚ Α΄ 128/3-8-2010).
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1.32 Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ροειίζεζξ βζα ηδκ ημπζηή ακάπηολδ, ηδκ
αοημδζμίηδζδ ηαζ ηδκ απμηεκηνςιέκδ δζμίηδζδ Δκζςιάηςζδ Οδδβίαξ 2009/50/ΔΚ».
1.33 Σμο Κακμκζζιμφ (ΔΔ) ανζει. 1336/2013 ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ 13δξ Γεηειανίμο 2013
(L335/14.12.2013, ζεθ 17) «βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ μδδβζχκ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο
ηαζ ημο οιαμοθίμο 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ ηαζ 2009/81/ΔΚ υζμκ αθμνά ηα ηαηχηαηα υνζα
εθανιμβήξ ημοξ ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ ζοιαάζεςκ».
1.34 Σμο Π.Γ. 496/1974 (ΦΔΚ Α΄ 204) «Πενί θμβζζηζημφ ηςκ Ν.Π.Γ.Γ.».
1.35 Σμο Π.Γ. 30/1996 (άνενμ 100, παν. 3) «Κςδζημπμίδζδ ζε εκζαίμ ηείιεκμ ημο κυιμο ιε ηίηθμ
«Κχδζηαξ Νμιανπζαηήξ Αοημδζμίηδζδξ» ηςκ ζζπομοζχκ δζαηάλεςκ βζα ηδ Νμιανπζαηή
Αοημδζμίηδζδ» (ΦΔΚ 21/ Α΄/2-2-1996), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
1.36 Σμο Π.Γ. 394/1996 (ΦΔΚ 266 η. Α΄/04.12.1996) «Κακμκζζιυξ πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο», υπςξ
ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
1.37 Σμο Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. 64/Α/16-03-2007) «Πνμζανιμβή ηδξ Δθθδκζηήξ Νμιμεεζίαξ ζηζξ
δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 2004/18/ΔΚ «Πενί ζοκημκζζιμφ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζφκαρδξ δδιμζίςκ
ζοιαάζεςκ ένβςκ, πνμιδεεζχκ ηαζ οπδνεζζχκ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ μδδβία
2005/51/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηδκ μδδβία 2005/75/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο
οιαμοθίμο ηδξ 16δξ Νμειανίμο 2005.
1.38 Σμο Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150 η. Α΄/10.07.2007) «Κακμκζζιυξ Πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο (Κ.Π.Γ.)»,
ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ ηαηά ηαζνμφξ δζεοηνζκζζηζηέξ εβηοηθίμοξ ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ πμο
αθμνμφκ ζηδκ εθανιμβή δζαηάλεςκ ημο εκ θυβς Π.Γ.
1.39 Σμο Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194 η. Α/22.11.2010) «Ακάθδρδ οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Γζαηάηηεξ» ιε
ηζξ ζπεηζηέξ επελδβδιαηζηέξ εβηοηθίμοξ.
1.40 Σμο Π.Γ. 148/10 (ΦΔΚ 241 η. Α΄/27.12.2010) «Ονβακζζιυξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ».
1.41 Σμο Π.Γ. 166/2003 «Πνμζανιμβή ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ζηδκ μδδβία 2000/35/29-6-2000 βζα
ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ηαεοζηενήζεςκ πθδνςιχκ ζηζξ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ» (ΦΔΚ Α΄ 138/56-2003).
1.42 Σζξ οπ. ανζει. 1/2013, 2/2014, 4/2014, 5/2014 Καηεοεοκηήνζεξ Οδδβίεξ ηδξ Δκζαίαξ Ακελάνηδηδξ
Ανπήξ Γδιμζίςκ οιαάζεςκ1515/B΄/7.9.2010).
1.43 Σζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο πνχημ ζηδκ οπμπανάβναθμ ΗΑ3 ζ.ζη ημο Ν.4254/2014 (ΦΔΚ Α/85/7-42014). Μέηνα ζηήνζλδξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ζημ πθαίζζμ εθανιμβήξ ημο κ.
4046/2012 ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
1.44 Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ Α΄160/8-8-2014) «Μέηνα ζηήνζλδξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ
εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ, μνβακςηζηά εέιαηα Τπμονβείμο Οζημκμιζηχκ».
1.45 Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α΄/26-3-2014) «Γζμζηδηζηέξ Απθμοζηεφζεζξ- Καηανβήζεζξ,
οβπςκεφζεζξ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ηαζ Τπδνεζζχκ ημο Γδιμζίμο Σμιέα – Σνμπμπμίδζδ
Γζαηάλεςκ ημο π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) ηαζ θμζπέξ νοειίζεζξ».
1.46 Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.4286/2014 (ΦΔΚ Α΄160/19-9-2014) άνενμ 17 «Γεκζηέξ δζαηάλεζξ βζα ηδκ
δδιζμονβία ζοζηήιαημξ αιμζαχκ κμζμημιείςκ-ζφζηαζδ ηαζ ηαηαζηαηζηυ ηδξ εηαζνείαξ ιε ηδκ
επςκοιία ΄΄Δηαζνεία ζοζηήιαημξ αιμζαχκ κμζμημιείςκ ακχκοιδ Δηαζνεία΄΄-πνμζανιμβή ζημ
Δεκζηυ Γίηαζμ ηδξ Οδδβίαξ 2012/39/ΔΔ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 26δξ Νμειανίμο 2012 βζα ηδκ
ηνμπμπμίδζδ ηδξ Οδδβίαξ 2006/17/ΔΚ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ».
1.47 Σδκ οπ. ανζει. 522/2015 απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ
Δθθάδαξ, «πενί έβηνζζδξ δαπάκδξ-δέζιεοζδξ πίζηςζδξ ηαζ δζεκένβεζαξ πνυπεζνμο ιεζμδμηζημφ
δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ ακάδεζλδ ακαδυπμο πανμπήξ οπδνεζζχκ θφθαλδξ ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο
(δζμζηδηδνίμο) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ (Τρδθάκηδ 1, Λαιία)».
1.48 Σδ ανζει. 2337/11-5-2015 ΑΓΑ:6Π747ΛΖ-Υ8Χ ηαζ α/α 586 ζημ αζαθίμ εβηνίζεςκ ηδξ ΤΓΔ Ν.
Φεζχηζδαξ, απυθαζδ έβηνζζδξ δέζιεοζδξ πίζηςζδξ βζα ηδκ δζεκένβεζα δζαβςκζζιμφ βζα ηδκ θφθαλδ
ημο ηεκηνζημφ ηηζνίμο (δζμζηδηδνίμο) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ.
1.49 Σδκ οπ. ανζει. 814/2014 (ΑΓΑ:ΧΕΧΠ7ΛΖ-ΥΔΜ) Απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ «πενί
ζοβηνυηδζδξ Δπζηνμπχκ…».
1.50 Σμ απυ …………………Πναηηζηυ ηδξ Δπζηνμπήξ Γζεκένβεζαξ ημο ………………… Γζαβςκζζιμφ.
1.51 Σδκ ανζει………………..Απυθαζδ ηδξ Οζημκμιζηήξ Δπζηνμπήξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ
πενί ακάδεζλδξ ακαδυπμο
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ζοκμιμθμβμφκ, ζοιθςκμφκ ηαζ ζοκαπμδέπμκηαζ ηα ελήξ:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο Ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ παναηάης, οπυ ημοξ ελήξ εζδζηυηενμοξ υνμοξ:

ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ

1.1. Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ είκαζ « δ πανμπή οπδνεζζχκ θφθαλδξ ημο ηεκηνζημφ
ηηζνίμο (δζμζηδηδνίμο) ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ (Τρδθάκηδ 1, ζηδ Λαιία) βζα πνμκζηυ
δζάζηδια εκκέα ιδκχκ»
1.2. Ζ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ , εα οθμπμζδεεί ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πνμηήνολδξ ημο ένβμο,
ηδκ ηαηαηεεεζιέκδ απυ ημκ Ακάδμπμ πνμζθμνά, ηαεχξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ βεκζημφξ υνμοξ ηςκ Π.Γ.
118/2007βζα υζα εέιαηα δεκ νοειίγμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πνμηήνολδξ ημο εκ θυβς ένβμο.
Σα πνμζδζμνζζηζηά ζημζπεία ημο ακηζηεζιέκμο, αάζεζ ηςκ μπμίςκ δζαπζζηχκεηαζ ηαζ εθέβπεηαζ απυ ηδκ
Ακαεέημοζα Ανπή δ οθμπμίδζή ημο, είκαζ:
I. Σα είδδ οπδνεζζχκ
II. Ζ πνμκζηή δζάνηεζα
ΗΗΗ. Σμ εβηεηνζιέκμ ηυζημξ.
1.4. Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ μνίγεηαζ οπεφεοκμξ εηηέθεζδξ ηςκ οπδνεζζχκ θφθαλδξ
απυ ηδκ πθεονά ημο Ακαδυπμο, …………………., μ μπμίμξ είκαζ ανιυδζμξ βζα ηδκ οπμαμθή ζηδκ
Ακαεέημοζα Ανπή εη ιένμοξ ημο Ακαδυπμο υθςκ ηςκ παναδμηέςκ ηαζ ζημζπείςκ πμο απαζημφκηαζ βζα
ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ μιαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ ηςκ οπδνεζζχκ απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή, ζφιθςκα
ηαζ ιε ηδκ πανμφζα ζφιααζδ ηαζ ηα ζοζηήιαηα παναημθμφεδζδξ ηαζ εθέβπμο, ηα μπμία αοηή δζαηδνεί
ημ δζηαίςια κα ακαπηφλεζ.
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ΑΡΘΡΟ 2: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:
2.1. Σα ζοιααηζηά έββναθα ηδξ πανμφζαξ είκαζ:
α) φιααζδ
α) Γζαηήνολδ – Ακαθοηζηυ Σεφπμξ Πνμηήνολδξ
β) Πνμζθμνά ημο Ακαδυπμο
δ) Καηαηονςηζηή απυθαζδ
2.2. Σνμπμπμίδζδ ηςκ υνςκ ηδξ ζοιαάζεςξ αοηήξ είκαζ δοκαηή ιυκμ ιε ημζκή ζοιθςκία ηςκ ιενχκ
ηαζ βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ιε έββναθμ/α πμο οπμβνάθεηαζ/μκηαζ απυ ημοξ ζοιααθθμιέκμοξ.
2.3. Ζ πανμφζα φιααζδ έπεζ ζοκηαπεεί ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα ηαζ ηάεε ιεηάθναζή ηδξ ζε άθθδ
βθχζζα εα πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηά βζα πθδνμθμνζαημφξ ζημπμφξ.
2.4. Όθμζ μζ υνμζ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ εεςνμφκηαζ μοζζχδεζξ ηαζ δ πανααίαζδ εκυξ ελ αοηχκ
ιπμνεί κα έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηζξ εκένβεζεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα άνενα 10 ηαηςηένς.
2.5. Οπμζαδήπμηε βκςζημπμίδζδ, δήθςζδ, ακαημίκςζδ, δζεοηνίκζζδ, ενχηδζδ-απάκηδζδ ηθπ. ημο
Ακαδυπμο Φμνέα πνμξ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ηαζ ακηίζηνμθα, πνέπεζ κα βίκεηαζ ιυκμ εββνάθςξ ηαζ κα
απμζηέθθεηαζ ηαποδνμιζηχξ ή ιε courier ή ιε ηδθεμιμζμηοπία είηε κα παναδίδεηαζ δζα πεζνυξ,
πνμηεζιέκμο ημ πενζεπυιεκυ ημοξ κα είκαζ δεζιεοηζηυ βζα ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ, απμηθεζυιεκδξ
νδηχξ μπμζαζδήπμηε άθθδξ ιμνθήξ επζημζκςκίαξ. Δλαζνμφκηαζ ηα ζημζπεία εηείκα πμο πνέπεζ κα
απμζηέθθμκηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή, ζημ πθαίζζμ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δζαζφκδεζδξ ηςκ ακαδυπςκ ιε
ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή.
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
3.1. Σμ ζοιααηζηυ ένβμ εα πεναζςεεί ηαηά ηδκ πενίμδμ απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ πανμφζαξ ηαζ βζα
εκκέα ιήκεξ.
Δίκαζ δοκαηή δ πανάηαζδ ζζπφμξ ηδξ ζφιααζδξ βζα δφμ (2) ιήκεξ (ή παναπάκς ζε ελαζνεηζηέξ
πενζπηχζεζξ) απυ ηδ ζοιααηζηή διενμιδκία μθμηθήνςζδξ εηηέθεζδξ ηςκ οπδνεζζχκ θφθαλδξ ιε ημοξ
ίδζμοξ υνμοξ, ιεηά ηδκ έββναθδ ζοιθςκία ιε ημκ ακάδμπμ πμο εα ηαηαηονςεμφκ ζηα πθαίζζα ηδξ
πανμφζδξ δζαηήνολδξ.
3.2 Γζα ηδκ οπμβναθή ηδξ φιααζδξ μ Ακάδμπμξ πνμζηυιζζε Δββοδηζηή επζζημθή ηαθήξ εηηέθεζδξ ίζδ
ιε ημ 5% (άκεο ΦΠΑ) ημο ζοιααηζημφ ηυζημοξ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΙΜΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ

οκμθζηυ ηυζημξ θφθαλδξ βζα εκκέα ιήκεξ, ιε ΦΠΑ
………………………………………€

H Ακαεέημοζα Ανπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια πνμαίνεζδξ, ζε ζοκάνηδζδ ηαζ ζοιθςκία ιε ηδκ μζημκμιζηή
πνμζθμνά ημο Ακαδυπμο.
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ηδκ παναπάκς ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ πθήνςξ ηα πνμαθεπυιεκα έλμδα βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ
οπδνεζζχκ.
Ζ παναπάκς ηζιή εα είκαζ ζηαεενή βζα υθδ ηδ δζάνηεζα ζζπφμξ ηδξ ζφιααζδξ.
ηδκ παναπάκς ηζιή πενζθαιαάκμκηαζ πθήνςξ ηα πνμαθεπυιεκα έλμδα βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ
πνμιδεεζχκ.
Ζ πθδνςιή ζημκ ακάδμπμ εα βίκεζ ηιδιαηζηά. ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 35 ημο Π.Γ. 118/2007 απυ ηζξ
πζζηχζεζξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ ΠΔ Φεζχηζδαξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαεζενςιέκδ δζαδζηαζία
εηηαεάνζζδξ δαπακχκ απυ ηδκ Τπδνεζία Γδιμζζμκμιζημφ Δθέβπμο, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ
πνμδβμφιεκδξ πνμζηυιζζδξ απυ ημκ ακάδμπμ ηςκ απαζημφιεκςκ απυ ημ Νυιμ δζηαζμθμβδηζηχκ.
- Πνςηυημθθμ πζζημπμίδζδξ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ.
- Σζιμθυβζμ ημο ακαδυπμο εζξ ηνζπθμφκ πμο κα θένεζ ηδκ έκδεζλδ «Δλμθθήεδηε».
- Δλμθθδηζηή απυδεζλδ ημο ακαδυπμο, εάκ ημ ηζιμθυβζμ δεκ θένεζ ηδκ έκδεζλδ «Δλμθθήεδηε».
- Φμνμθμβζηή ηαζ αζθαθζζηζηή εκδιενυηδηα.
Ο Φ.Π.Α. αανφκεζ ηδ Πενζθένεζα ηενεάξ Δθθάδαξ.
- Oζ ηναηήζεζξ οπέν ηδξ ζοκμθζηήξ ζοιααηζηήξ αλίαξ αανφκμοκ ημκ πνμιδεεοηή ,ήημζ :
- 3% MTΠΤ,
2% πανηυζδιμ επί ημο ΜΣΠΤ,
- 20% ΟΓΑ επί ημο πανημζήιμο
- 0,10% επί ηδξ αλίαξ (εηηυξ ΦΠΑ )ηδξ ανπζηήξ ηαζ ηάεε ζοιπθδνςιαηζηήξ ζφιααζδξ.
Οζ δαπάκεξ δδιμζίεοζδξ ηδξ δζαηήνολδξ, ηα ηδνφηεζα ηαζ ηα θμζπά έλμδα ηδξ δδιμπναζίαξ, ανπζηήξ
ηαζ επακαθδπηζηήξ, εα ηαηααάθθμκηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ απυ ημκ ενβμθάαμ ή ημκ πνμιδεεοηή πμο
ακαηδνφπεδηε ακάδμπμξ ιε ηδ δζαδζηαζία, ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ κυιζιςκ παναζηαηζηχκ
(Ν.3801/04.09.2009 -ΦΔΚ A‟163- Άνενμ 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοζίεσζης»).
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ΑΡΘΡΟ 5: ΓΙΑΚΡΙΣΑ ΔΙΓΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Οζ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ πμο ζοιθςκμφκηαζ ιε ηδκ πανμφζα, αθμνμφκ ηζξ οπδνεζίεξ θφθαλδξ ημο
ηεκηνζημφ ηηζνίμο (δζμζηδηδνίμο) ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ 1.260 η.ι. ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ
υπςξ θαίκμκηαζ παναηάης:
Κηίνζμ

Γζμζηδηήνζμ ηδξ Πενζθένεζαξ ηενεάξ Δθθάδαξ

Γζεφεοκζδ

επί ηδξ μδμφ Τρδθάκηδ 1, ζηδ Λαιία

Χνάνζα Φφθαλδξ

Δζδζηυηενα:

Λμζπά

Καεδιενζκέξ – ααααημηφνζαηα – Δπίζδιεξ Ανβίεξ
-Ζ πανμπή οπδνεζζχκ θφθαλδξ κα βίκεηαζ ιε δφμ (2) έκζημθμοξ
θφθαηεξ (ηαζ αάζεζ αοηχκ έπεζ οπμθμβζζεεί ημ ηίιδια θφθαλδξ),
ζοβηεηνζιέκα απυ:
1.Έκα (1) άημιμ απυ 06:00 έςξ 14:00 (πνςζκή θφθαλδ)
2.Έκα (1) άημιμ απυ 14:00 έςξ 22:00 (απμβεοιαηζκή θφθαλδ)
Καε΄ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηςκ εκκέα ιδκχκ, Γεοηένα –Κονζαηή.
Νοπηενζκή θφθαλδ απυ 22:00 έςξ 06:00 ηαζ κα βίκεηαζ:
α) Απυ ηθεζζηυ ζφζηδια παναημθμφεδζδξ (ηάιενεξ, μευκεξ,
ηαηαβναθείξ η.θ.π.) ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ορδθήξ ειαέθεζαξ,
βζα ημ δζάζηδια βζα ημ μπμίμ εα ζζπφεζ δ ζφιααζδ, ημ μπμίμ
επζπθέμκ εα πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ελ απμζηάζεςξ
ιεηάδμζδξ ηδξ εζηυκαξ ζε ελμοζζμδμηδιέκμοξ πεζνζζηέξ ηαζ εα
ηαθφπηεζ πθήνςξ ημοξ πχνμοξ πενζιεηνζηά ημο ηηζνίμο.
α) Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα εηηεθμφκηαζ ηνεζξ κοπηενζκέξ ελςηενζηέξ
ιδπακμηίκδηεξ πενζπμθίεξ ιε υπδια ηδξ εηαζνείαξ. Σμ υπδια
πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ
επζημζκςκίαξ ηαζ αζθάθεζαξ χζηε κα επζηεοπεεί άνζζημξ
ζοκημκζζιυξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή δνάζδ ζε πενίπηςζδ ηζκδφκμο.
Καε΄ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηςκ εκκέα ιδκχκ, Γεοηένα –Κονζαηή.
-Ζ θφθαλδ εα είκαζ βζα υθεξ ηζξ διένεξ ηςκ εκκέα ιδκχκ
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ επίζδιςκ ανβζχκ πμο
ζοιπίπημοκ ζε ενβάζζιεξ διένεξ) ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ζημ ηηίνζμ
δφμ (2) θοθάηςκ ηδξ ακαδυπμο εηαζνείαξ (έκα άημιμ βζα πνςζκή
θφθαλδ ηαζ έκα άημιμ βζα απμβεοιαηζκή θφθαλδ) ηαζ ιε θήρδ
ζδιάηςκ ζοκαβενιμφ ηαζ εζδμπμίδζδ ηδξ εηαζνίαξ βζα άιεζδ
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επέιααζδ ζε πενίπηςζδ ηζκδφκμο ιε πανάθθδθδ εζδμπμίδζδ ηςκ
ζςιάηςκ αζθαθείαξ (αζηοκμιία ηθπ.), έηζζ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ
δ πνμζηαζία ημο ηηζνίμο ηαζ ηδξ πενζμοζίαξ ημο.
-Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εβηαηαζηήζεζ ηθεζζηυ ηφηθςια
παναημθμφεδζδξ (ηάιενεξ, μευκεξ, ηαηαβναθείξ η.θ.π.) ζηζξ ηνείξ
εζζυδμοξ/ελυδμοξ ημο ηηζνίμο, βζα ημ δζάζηδια πμο εα ζζπφεζ δ
ζφιααζδ ηαζ ημ μπμίμ εα ηαθφπηεζ επανηχξ ημοξ πχνμοξ
πενζιεηνζηά ημο ηηζνίμο.
-Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εβηαηαζηήζεζ μθμηθδνςιέκα
ζοζηήιαηα ζοκαβενιμφ ηυζμ ζημ εζςηενζηυ υζμ ηαζ ζημ
ελςηενζηυ (πενζιεηνζηά) ημο ηηζνίμο. Σμ μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια
ζοκαβενιμφ κα απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ζημζπεία: α) ηεκηνζηή
ιμκάδα εθέβπμο (πίκαηαξ ζοκαβενιμφ), α) ημοξ εζςηενζημφξ ηαζ
ελςηενζημφξ αζζεδηήνεξ, β) ηζξ ζοζηεοέξ ζήιακζδξ ή ζοκαβενιμφ
ηαζ δ) ηζξ ζοζηεοέξ επζημζκςκίαξ βζα ηδ ιεηάδμζδ ημο ζήιαημξ ζε
εζδζηά ηέκηνα θήρδξ (ΚΛ-Κέκηνμ Λήρδξ διάηςκ).

15PROC002787843 2015-05-20

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ζ Ακάδμπμξ εηαζνεία θφθαλδξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ πμο
απμννέμοκ απυ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία.
2.Ζ θφθαλδ εα βίκεηαζ απυ έκακ (1) θφθαηα ακά αάνδζα.
3.Βαζζηέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ Ακαδυπμο εηαζνείαξ είκαζ :
Α)δ επζηήνδζδ ηαζ θφθαλδ ηζκδηχκ ηαζ αηζκήηςκ πενζμοζζαηχκ αβαεχκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ ,
Β)δ πνμζηαζία ηαζ αζθάθζζδ ηςκ ενβαγυιεκςκ
Γ)δ θνμφνδζδ εζζυδςκ ηαζ άθθςκ εοπαεχκ ζδιείςκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ,
Γ)δ μθυπθεονδ παναημθμφεδζδ ημο ηάεε ηηζνίμο ηαζ ημο εββφξ πενζαάθθμκηα πχνμο,
Δ)Ο δζαηνζηζηυξ έθεβπμξ ηςκ εζζενπμιέκςκ αηυιςκ,
Σ)Ζ επζηυπμο άιεζδ επέιααζδ πενζπμθζημφ ηδξ εηαζνείαξ ,ζε απμζημθή ζήιαημξ ηζκδφκμο απυ ημκ
θφθαηα, βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηςκ δμιχκ.
4. Οζ θφθαηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμζ ηαζ ελμπθζζιέκμζ βζα ηδκ επίαθερδ ηαζ ηδκ
πνμζηαζία ηςκ άθθςκ.
5. Να έπμοκ άνζζηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαζ οβεία.
6.Οζ ίδζμζ εα πνέπεζ κα είκαζ άνηζα εκδιενςιέκμζ ηαζ εηπαζδεοιέκμζ, έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα
ακηαπελέθεμοκ ζε ηάεε δοζάνεζηδ ηαηάζηαζδ ηαζ ζηδκ απμθοβή ηάεε ηζκδφκμο (ηθμπή, θεμνά
πενζμοζίαξ, η.θ.π.)
6. Θα θμνμφκ εζδζηή ζημθή εβηεηνζιέκδ απυ ημ /ηα ανιυδζμ/α Τπμονβείμ/α ιε ημ δζαηνζηζηυ ηδξ
εηαζνείαξ Φφθαλδξ, επζιεθδιέκδ ηαζ ηαεανή.
7.Θα είκαζ ελμπθζζιέκμζ ιε θαηυ ηαζ εα έπμοκ ιέζα αζφνιαηδξ επζημζκςκίαξ (ηζκδηυ ηδθέθςκμ ή ηαζ
/θμνδηυ αζφνιαημ ).
8. Να ζοιπενζθένμκηαζ εοβεκζηά πνμξ ημοξ επζζηέπηεξ ηαζ ημοξ οπαθθήθμοξ.
9. Να ιδκ δέπμκηαζ δχνα ή θζθμδςνήιαηα απυ ηακέκακ ηαζ βζα μπμζαδήπμηε θυβμ.
10. Καηά ηδκ ακάθδρδ οπδνεζίαξ κα ηάκμοκ πθήνδ έθεβπμ ηςκ πχνςκ ημο ηηζνίμο, ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ
επζημζκςκζχκ ηαζ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ, κα εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζή ηδξ.
11.Απμιαηνφκμοκ ημο ιζηνμπςθδηέξ ηαζ δεκ επζηνέπμοκ ηδκ είζμδμ ζε υζμοξ εέθμοκ κα δζαεέζμοκ
δζαθδιζζηζηυ οθζηυ.
12.Απαβμνεφμοκ ηζξ ημζπμημθθήζεζξ ηαζ ηα grafity ηςκ ημίπςκ, δζαδνυιςκ ηαζ θμζπά.
13.Παναημθμοεμφκ ηάεε ευνοαμ ηαζ εθέβπμοκ ιε ηνυπμ ηάεε δζαηάναλδ πμο βίκεηαζ.
14.Να παναημθμοεμφκ ηδκ ηίκδζδ ηςκ επζζηεπηχκ ιέζα ζημοξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο ηαζ κα επειααίκμοκ
ζε πενίπηςζδ πμο παναηδνμφκ φπμπηεξ εκένβεζεξ.
15. Να εκημπίγμοκ ηαηαζηάζεζξ πμο δεκ είκαζ ζοκήεεζξ ηαζ κα επειααίκμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή βζα κα
ηζξ ακηζιεηςπίζμοκ.
16. Να εθέβπμοκ ηα δζάθμνα ζοκενβεία ηαεανζζιμφ ηαηά ηδκ πνμζέθεοζδ ηαζ ηδκ απμπχνδζή ημοξ
αθθά ηαζ ηαηά ηδκ ενβαζία ημοξ.
17.ε πενίπηςζδ αζεέκεζαξ ηαηά ηδκ χνα ηδξ οπδνεζίαξ ημοξ ή ακ ηοπυκ ηνζεμφκ αηαηάθθδθμζ απυ
ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή, εα οπάνπεζ δοκαηυηδηα άιεζδξ ακηζηαηάζηαζδξ απυ ζοκαδέθθμοξ ημοξ
,έπμκηαξ ηδκ ζπεηζηή υιμζα επαββεθιαηζηή ζδζυηδηα, αζθάθζζδ ηαζ πνμζυκηα.
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18.Θα έπμοκ άιεζδ επζημζκςκία ιε ημοξ οπεφεοκμοξ, εα εηηεθμφκ ηζξ κυιζιεξ εκημθέξ αοηχκ πνυεοια
ηαζ εα επειααίκμοκ δοκαιζηά ζε πενίπηςζδ ηζκδφκμο.
19.ε πενίπηςζδ πονηαβζάξ κα ζδιάκμοκ αιέζςξ ζοκαβενιυ ηαζ κα πνμζπαεμφκ κα ηδ ζαήζμοκ ιε
ηα οπάνπμκηα πονμζαεζηζηά ιέζα. Σαοηυπνμκα, κα εζδμπμζμφκ ηδκ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία.
20.ε πενίπηςζδ εκυπθμο θδζηείαξ ή δζαθυνςκ ηαναπχκ, ηαθμφκ ηδκ Αζηοκμιία, εκδιενχκμοκ ημοξ
ανιμδίμοξ ηαζ ηδκ οπδνεζία ημοξ.
21.ε πενίπηςζδ ζεζζιμφ ή απεζθήξ ηνμιμηναηζηήξ εκένβεζαξ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ εηηέκςζδ ημο
ηηζνίμο, εθυζμκ αοηυ ηνζεεί ακαβηαίμ, ζφιθςκα ιε ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ηαζ ημ ικδιυκζμ εκενβεζχκ πμο
εα έπμοκ ζηδκ δζάεεζή ημοξ.
22.Ζ Ακάδμπμξ εηαζνεία οπμπνεμφηαζ κα εβηαηαζηήζεζ ιε δζηά ηδξ έλμδα ηθεζζηυ ζφζηδια
παναημθμφεδζδξ (ηάιενεξ, μευκεξ, ηαηαβναθείξ η.θ.π.) ζφβπνμκήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ορδθήξ ειαέθεζαξ
,βζα ημ δζάζηδια βζα ημ μπμίμ εα ζζπφεζ δ ζφιααζδ ,ημ μπμίμ επζπθέμκ εα πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ελ
απμζηάζεςξ ιεηάδμζδξ ηδξ εζηυκαξ ζε ελμοζζμδμηδιέκμοξ πεζνζζηέξ ηαζ εα ηαθφπηεζ πθήνςξ ημοξ
πχνμοξ πενζιεηνζηά ημο ηηζνίμο. Δπζπθέμκ εα πνέπεζ κα εηηεθεί ηνείξ κοπηενζκέξ ελςηενζηέξ
ιδπακμηίκδηεξ πενζπμθίεξ ιε υπδια ηδξ εηαζνείαξ. Σμ υπδια πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε ηαηάθθδθμ
ελμπθζζιυ επζημζκςκίαξ ηαζ αζθάθεζαξ χζηε κα επζηεοπεεί άνζζημξ ζοκημκζζιυξ ηαζ απμηεθεζιαηζηή
δνάζδ ζε πενζπηχζεζξ ηζκδφκμο.
23.Θα ηδνμφκηαζ υθμζ μζ Νυιμζ μζ ζπεηζημί, ιε ηδκ ενβαζία (ενβαηζηή Νμιμεεζία ) ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ βζα ηζξ
αιμζαέξ ,δδθ. ηαηααμθή ηςκ εηάζημηε κμιίιςκ απμδμπχκ, υπςξ εα ζζπφμοκ ή ηοπυκ ηνμπμπμζδεμφκ
ηαε‟υθδ ηδ δζάνηεζα ζζπφμξ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ ,ςξ πνμξ ημ ςνάνζμ ενβαζίαξ ,ημζκςκζηχκ
πανμπχκ, απμγδιζχζεςκ ,θυνςκ ,ηαηααμθήξ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ (ενβμδυηδ ηαζ αζθαθζζιέκμο )
η.θ.π. ηαζ μ ακάδμπμξ εα εοεφκεηαζ έκακηζ ηςκ Δθθδκζηχκ Ανπχκ βζα ηδκ ηήνδζδ ηάεε οπμπνέςζδξ
πμο πνμηφπηεζ απυ αοηέξ.
ε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί πανάααζδ ημο ακςηένμο υνμο, εα ηαηαββέθθεηαζ δ ζφιααζδ.
24.Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα οπμαάθεζ ζηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ακαθοηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιζζεμδμζίαξ
εεςνδιέκεξ απυ ηδκ μζηεία Τπδνεζία Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ ,απυ ηζξ μπμίεξ εα πνμηφπηεζ δ
ζοιιυνθςζή ημο ιε ηδκ ενβαηζηή κμιμεεζία. Ζ ακαεέημοζα Ανπή ηδνεί ημ δζηαίςια ηδξ αίηδζδξ
ζοκδνμιή ηδξ ςξ άκς οπδνεζίαξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηήνδζδξ ηδξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ.
25.ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία δ εηαζνεία ημο Ακαδυπμο οπαπεεί ηδξ ζε δζαθμνεηζηή ζφιααζδ
ενβαζίαξ, μθείθεζ κα εκδιενχζεζ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή.
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ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ
Απαβμνεφεηαζ νδηά δ ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ εηπχνδζδ εκ υθς ή εκ ιένεζ ημο ένβμο απυ ημκ Ακάδμπμ
ζε ηνίημοξ.
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
1. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο μ ακάδμπμξ αδζηαζμθμβήηςξ παναααίκεζ ή αιεθεί ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο,
οπυηεζηαζ ζε πνυζηζιμ πμο ιπμνεί κα θηάζεζ ιέπνζ ημ 10% ηδξ ζοιααηζηήξ αλίαξ πςνίξ ημ Φ.Π.Α.,
ακάθμβα ιε ηδ αανφηδηα ηαζ ηδ ζοπκυηδηα ηδξ πανάααζδξ, ιε απυθαζδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο,
φζηενα απυ εζζήβδζδ ηδξ επζηνμπήξ παναθααήξ.
2. ε πενίπηςζδ επακεζθδιιέκδξ πανάααζδξ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ, μ ακάδμπμξ ηδνφζζεηαζ
έηπηςημξ ιε απυθαζδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο ηαζ δ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ
ηαηαπίπηεζ οπέν ημο Γδιμζίμο.
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ
1. Ο ακάδμπμξ δεκ ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ απυ ηδκ ηαηαηφνςζδ ή ακάεεζδ ή ηδ ζφιααζδ υηακ:
α. Ζ ζφιααζδ δεκ οπμβνάθδηε ή μζ πνμιήεεζεξ δεκ εηηεθέζηδηακ ιε εοεφκδ ημο Γδιμζίμο.
α. οκηνέπμοκ θυβμζ ακςηέναξ αίαξ.
2. ημκ ακάδμπμ πμο ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ απυ ηδκ ηαηαηφνςζδ, ακάεεζδ ή ζφιααζδ, επζαάθθεηαζ ιε
απυθαζδ ημο ανιυδζμο βζα ηδ δζμίηδζδ ημο θμνέα μνβάκμο, φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιυδζμο
μνβάκμο, ημ μπμίμ οπμπνεςηζηά ηαθεί ημκ εκδζαθενυιεκμ πνμξ πανμπή ελδβήζεςκ, αενμζζηζηά ή
δζαγεοηηζηά δ ηφνςζδ ηδξ ηαηάπηςζδξ μθζηήξ ή ιενζηήξ ηδξ εββφδζδξ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ,
ηαηά πενίπηςζδ.
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ ηαηεηέεδ απυ ημκ ακάδμπμ δ ιε ανζειυ…………….
εββοδηζηή επζζημθή ηαθήξ εηηέθεζδξ, φρμοξ ………………………, ιε διενμιδκία θήλδξ ηδκ
………………. ιε δζηαίςια πανάηαζδξ ζζπφμξ ηαηυπζκ απθμφ ειπνυεεζιμο αζηήιαημξ ηδξ
Ακαεέημοζαξ Ανπήξ, ηδξ …………………………

ΑΔΑ: ΩΑΡΛ7ΛΗ-Τ1Τ

Ζ εββφδζδ αοηή επζζηνέθεηαζ ιεηά ηδκ μνζζηζηή πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή εηηέθεζδ ηςκ πνμιδεεζχκ.
Ζ πανμφζα ζφιααζδ δζέπεηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Νυιμο 2286/95, ημο άνενμο 100 πανάβναθμξ 3
ημο Π.Γ. 30/96, ημο Π.Γ.118/2007, ημο Π.Γ. 60/2007, ημοξ υνμοξ ηδξ ιε ανζειυ 04/2011 ηαζ 01/2012
Γζαηήνολδξ ηαζ ημοξ υνμοξ πνμζθμνάξ ημο ακαδυπμο.
Γζα μπμζαδήπμηε δζαθμνά ηοπυκ πνμηφρεζ απυ ηδκ πανμφζα ζφιααζδ, ανιυδζα δζηαζηήνζα βζα ηδκ
επίθοζή ηδξ ζοιθςκείηαζ πςξ εα είκαζ απμηθεζζηζηά ηα δζηαζηήνζα ηδξ Φεζχηζδαξ.

15PROC002787843 2015-05-20

Ζ ζφιααζδ αοηή ζοκηάπεδηε ηαζ οπμβνάθηδηε ζε ηέζζενα (4) πνςηυηοπα ηεφπδ.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

