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ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΗΛ. 
ΜΗΤΡΩΟΤαχ. Δ/νση :Δραγατσανίου 6,  10559 Αθήνα      ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τηλ. : 2160016989

Πληροφορίες : Λίνα Λυκοπούλου

E-mail : procurement@mirtec.gr

ΠΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)                                              Ηµ/νία:  19/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάθεση, μέσω Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ, 
του έργου: «ΛΗΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΑ».

Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογίας Ανάπτυξης & 
Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης & Ποιότητας

Έχοντας υπόψη όπως ισχύουν:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 
328.

2. Τον Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 
και την υγεία»

3. Την υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ 677/Β΄/3.3.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»,

4. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,

5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Αρ.Πρωτ.1276-19/05/2022
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6. Την υπ’ αριθμ.  9-486/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για την σύσταση 
Μητρώου Προμηθευτών και Εξωτερικών Συνεργατών.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την παρούσα παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό 
των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους αναφερόμενους στον 
Πίνακα Αποδεκτών της παρούσας υποψήφιους Αναδόχους, εγγεγραμμένους στον κατάλογο 
Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για την ανάθεση του έργου: «ΛΗΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

2. Η δαπάνη, για την ως άνω παροχή υπηρεσιών, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της ΕΒΕΤΑΜ και δεν θα υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων 
(30.000,00) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, οι όροι της πρόσκλησης, καθώς και το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα Παραρτήματα I, II, III, IV που ακολουθούν την παρούσα 
Πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου.

5. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση 
και να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Δραγατσανίου 6,  10559 
Αθήνα, το αργότερο έως 5 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης

6. Η κατακύρωση του έργου θα γίνει στον υποψήφιο με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, η οποία θα καλύπτει τους 
όρους της παρούσας απόφασης.

7. Ο ανάδοχος :

 • αναλαμβάνει την υποχρέωση να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου αμέσως μετά την 
επίσημη προς αυτόν ανάθεση και 

• είναι υπεύθυνος για την εμπρόθεσμη υλοποίησή του.

 8. Η πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.1 της 
Πρόσκλησης, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, αφού υποβληθούν στην υπηρεσία τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τον 
ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 

9. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα µε τη σχετική σύμβαση.

10. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα ρυθμίζεται από τις διατάξεις της 
σχετικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν. 
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Συνημμένα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συνημμένα Παραρτήματα I, II,III και 
IV αυτής 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (η αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα)

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ, email:  metaxa14@gmail.com
 J&G METAXA ΕΠΕ, email:  info@jg-metaxa.com 
 ΕΡΓΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΤΕΒΕ, email:  info@erg.gr
 STRUCTURE RESISTANCE MIKE, email: maskoulis63@gmail.com
 BUILDING DEVELOPMENT MIKE, email: buildev20@gmail.com 

mailto:maskoulis63@gmail.com
mailto:buildev20@gmail.com
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1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμος Εταιρεία και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Επιθεωρήσεις, Πιστοποιήσεις και 
Εργαστηριακές Δοκιμές.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Ταχυδρομική Διεύθυνση : Δραγατσανίου 6,  
10559 Αθήνα,

β. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL)https://mirtec.gr

γ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας

Είδος διαδικασίας

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η σχετική διαδικασία αξιολόγησης θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016, με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η λήψη επιφανειακών δειγμάτων χώματος στην 
περιοχή KINETA.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 76440000-9

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00 € , ΦΠΑ: 7.200,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
και στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την 
οριστική παραλαβή των παραδοτέων, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής.
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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:

1. Τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 328 
αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 
και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

2. το Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 
και την υγεία»

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

4. Την 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»,

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

6. Τον 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»,

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

8. Τον ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,

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

22. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και το σύνολο 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.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διαδικασία αξιολόγησης αυτών

Οι αναφερόμενοι στον Πίνακα Αποδεκτών της παρούσας πρόσκλησης υποψήφιοι Ανάδοχοι, 
εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ, θα 
πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου στο πρωτόκολλο της, Δραγατσανίου 6,  10559 Αθήνα, το αργότερο έως 5 
ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης και ώρα 15.00.
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Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Η 
ημερομηνία (και η ώρα) αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η Απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 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 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) https://MIRTEC.GR.gr

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

1. η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της (I, II,IIΙ και IV) 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,

2. η Οικονομική Προσφορά του Οικονομικού φορέα
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3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται εγγράφως στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

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, εκτελούνται ηλεκτρονικά στο 
email: procurement@mirtec.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης, καθώς και οι ενδεχόμενες διευκρινίσεις θα είναι διαθέσιμα 
στον δικτυακό τόπο https://mirtec.gr

Όπου, στα κείμενα της παρούσας, αναφέρονται προθεσμίες σε ημέρες, χωρίς να 
διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ημερολογιακές ή εργάσιμες, θα λαμβάνεται υπόψη ότι η 
προθεσμία αναφέρεται σε ημερολογιακές ημέρες.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση,  procurement@mirtec.g r το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται το αργότερο μία (1) ημέρα πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι ερωτήσεις και οι αντίστοιχες 
απαντήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλους τους  υποψηφίους αναδόχους, 
ανεξαρτήτως από ποιον/ους υποβλήθηκαν. 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 μία (1) ημέρα πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

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

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με το άρθρο 92, παρ. 4  
του ν. 4412/2016.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με το άρθρο 80, παρ. 10 του 
ν. 4412/2016. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στα αγγλικά, 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.

mailto:procurement@mirtec.g
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με τον πίνακα 
αποδεκτών, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ενταγμένοι στον Κατάλογο Προμηθευτών και 
Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ όπως ισχύει.

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.2.1.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 
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εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, 
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

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

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

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

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

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

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία

ή/και

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

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

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

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
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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.

2.2.2.3.Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

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

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

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

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της 
παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. Εάν 
στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.

2.2.2.5. 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.

2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2.γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.2.7. Η απόφαση για τη 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.

2.2.2.8. 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.

2.2.3 Κριτήρια επιλογής

2.2.3.1.Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής 
υπηρεσιών.
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2.2.3.2.Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού 
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι 
είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

2.2.3.3.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 μητρώα.

2.2.3.4.Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να 
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, καθώς και το κατάλληλα 
καταρτισμένο προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη και 
υλοποίηση του έργου. 

2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.4), 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 αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.6.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δε βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 προσκομίζουν, κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III.

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, μία υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986, η οποία είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο 
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νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2.2.6.2. Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, 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 παράγραφο 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.3-2.2.4).

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του  προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Β.2 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. Επίσης, στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς στηριχθούν 
στις ικανότητες τρίτων, η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των 
οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73  και 74 του 
ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει 
έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον 
οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4  του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής. Προσφορά, η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του 
προσφερόμενου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο 
μέρος, πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

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 
παρούσας πρόσκλησης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 
με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δραγατσανίου 6,  10559 
Αθήνα.

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση, μέσω καταλόγου, του έργου:

«ΛΗΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ KINETA»

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία)

«Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο»

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, 
η οποία αναγράφει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορά, τα 
στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 της παρούσας και

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας.

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου του άρθρου 2.4.2.2.
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2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Διεύθυνση Προμηθειών κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.1.1 της παρούσας.

2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Διεύθυνση Προμηθειών 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που 
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

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

1.  Υπεύθυνη Δήλωση (συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ) 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα με την οποία να δηλώνεται 
ότι:

α. δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και 
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ 
Α.Ε. (αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία),

β. με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποδέχεται τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 
του έργου στο σύνολό του και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και προσδιορίζονται στο Παράρτημα I της παρούσας 
πρόσκλησης,

γ. η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση,

δ. η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από ομάδα έργου, η σύνθεση της οποίας 
περιλαμβάνει καταρτισμένο στελεχιακό προσωπικό.

2.   Υπεύθυνη Δήλωση (συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ) 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα με την οποία να δηλώνεται 
ότι:

Δεν 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,



18

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).

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών

Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της 
παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντα. Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό 
ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η προσφερόμενη 
τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.

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 παρούσα πρόσκληση.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα ενός (1)  έτους από την επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
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ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

1. η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω,

2. 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 παρούσας πρόσκλησης,

3. 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,

4. η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

5. η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

 3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

 α) Ο/η Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών (εφεξής ΔΠ) παραλαμβάνει τις 
υποβληθείσες προσφορές από το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποβολή μόνο 
μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας και την ανάθεση 
της σύμβασης.
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 β) Η ΔΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια, με δυνατότητα παρουσίας των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 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 οικονομικής προσφοράς 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και μονογράφονται από την ΔΠ όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 
το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Η ΔΠ καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. Η ΔΠ αξιολογεί τα υποβληθέντα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης, δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμβατότητα και 
καταλληλότητα αυτών σε σχέση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και καταγράφει τα 
αποτελέσματα του ελέγχου στο πρακτικό, το οποίο κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή, 
προκειμένου αυτή να ορίσει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των οικονομικών 
προσφορών για όσους υποψήφιους αναδόχους δεν απορρίπτονται κατά το στάδιο 
εξέτασης των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, 
προκειμένου να αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) 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 έχει οριστεί από την αναθέτουσα 
αρχή και γνωστοποιηθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους συμμετέχοντες, μονογράφονται τα 
περιεχόμενα σε αυτούς στοιχεία και ακολουθεί ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται 
σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται 
απορριπτέες, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο α' οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την ως 
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

γ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο 
των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 
ως άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί αίτηση ακύρωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 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 προφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές .Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της ΔΠ και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας πρόσκλησης. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν 
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην ΔΠ. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλει, εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν 
γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα 
της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. (παρ. 7, άρθρο 103, ν.4412) Απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου 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 τις υπεύθυνες δηλώσεις, είναι ψευδή ή ανακριβή,

ii)  ή 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 
2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της ΔΠ, στο 
οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
ΔΠ επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του 
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο105 του ν. 
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4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί 
αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί αίτηση ακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά 
της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που 
δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 
ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης 
στον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό, μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

3.4 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. 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 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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. 

4.3 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 οργάνου. 

4.4 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: 
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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 2.2.2.1 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. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

 25% της Συμβατικής Αξίας με την οριστική παραλαβή του 1ου παραδοτέου (Π1), όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

 25% της Συμβατικής Αξίας με την οριστική παραλαβή του 2ου παραδοτέου (Π2), όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και

  50% της Συμβατικής Αξίας με την οριστική παραλαβή του 3ου παραδοτέου (Π3), όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

Σημείωση: Ο Ανάδοχος θα πληρωθεί τα αντίστοιχα ποσοστά σε κάθε παραδοτέο επί της 
αξίας της Οικονομικής του Προσφοράς. Η προσφερόμενη τιμή του υποψήφιου Αναδόχου 
στην Οικονομική Προσφορά του, θα αναφερθεί σε Ευρώ και δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ. Οι 
πληρωμές θα πραγματοποιούνται εφόσον έχει παραληφθεί το αντίστοιχο παραδοτέο από 
την Υπηρεσία βάσει των προβλεπομένων διαδικασιών. Όλες οι πληρωμές του θα γίνονται 
σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Με 
κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις. Η 
αμοιβή του Αναδόχου θα αποτελεί την αποζημίωση για όλες τις παρεχόμενες από αυτόν 
υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άμεσα ή έμμεσα 
συνοδευόμενη με το έργο του. Μισθοί και επιδόματα, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, 
φόροι, δασμοί, υπερωρίες, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη επιβάρυνση, ενοίκια, έξοδα 
λειτουργίας γραφείου, αποσβέσεις εξοπλισμού, πάγια έξοδα, έξοδα μετακίνησης των 
στελεχών του, αναλώσιμα, δαπάνες αναπαραγωγής στοιχείων, ως και κάθε άλλη δαπάνη 
μη ρητά καθοριζόμενη από την Διακήρυξη, αλλά απαιτούμενη για την άρτια και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Στην αμοιβή εμπεριέχονται τόσο 
οι δαπάνες διοίκησης του έργου του, όσο και τα γενικά έξοδα υποστήριξης, καθώς και το 
όφελος του Αναδόχου. 

5.1.2.Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών, καθώς και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο αναλογών Φ.Π.Α. θα 
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καταβάλλεται στον Ανάδοχο από την Α.Α. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι 
νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τους εκάστοτε νόμους και τις σχετικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

 5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και

 β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. Στον 
οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων 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 οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα,

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

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

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών 
ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της 
σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. Το ποσό των 
ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή 
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 
περίπτωση (δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί με 
βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 216 του Νόμου 4412/2016. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της και στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για 
την οριστική παραλαβή των παραδοτέων, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας. Για την υποβολή των παραδοτέων (όπως ορίζονται κατωτέρω), ορίζονται 
ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής: 

α) Παραδοτέο Π1, τριάντα  (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

β) Παραδοτέο Π2, εξήντα  (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

γ) Παραδοτέο Π3, ενενήντα  (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

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

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 
παραγράφους 3 και 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας και το άρθρο 219 «Παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» του νόμου 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος 
έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή/και παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,

 β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του 
ν. 4412/2016. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα 
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 
από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

 α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
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συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής παραλαβής της παραγράφου 3 του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Η νέα επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

 1.ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1.1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο με τίτλο «ΛΗΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ KINETA», 
στοχεύει στην υποστήριξη του τμήματος Περιβαλλοντικών Ελέγχων της Διεύθυνσης 
Εργαστηρίων της ΕΒΕΤΑΜ σχετικά με τους εργαστηριακούς ελέγχους σε δείγματα χώματος 
για Βαρέα Μέταλλα   στην πυρόπληκτη περιοχή KINETA.

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας και ειδικότερα του 
τμήματος Περιβαλλοντικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων της ΕΒΕΤΑΜ σχετικά με 
την συλλογή διακοσίων εξήντα (260) δειγμάτων χώματος σε βάθος είκοσι (20) εκατοστών 
του μέτρου, από την πυρόπληκτη περιοχή ΚΙΝΕΤΑ και μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις 
της ΕΒΕΤΑΜ στην Ριτσώνα Βοιωτίας. 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη μηχανικών της ΕΒΕΤΑΜ ώστε να  
αποφευχθεί μόλυνση των δειγμάτων κατά τη δειγματοληψία, το χειρισμό και τη μεταφορά 
στο εργαστήριο.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τα σχετικά πρωτόκολλα 
δειγματοληψίας. Η Ομάδα Δειγματοληψίας (με την κατάλληλη εμπειρία και εξοπλισμό), θα 
πραγματοποιήσει την συλλογή από προκαθορισμένα σημεία βάσει Γεωγραφικών 
Συντεταγμένων (Παράρτημα IV) που θα της υποδειχθούν στους αντίστοιχους χάρτες. Στην 
διαδικασία συλλογής των δειγμάτων θα χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα 
κατάλληλα δοχεία αποθήκευσης, ενώ οι συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς των 
δειγμάτων θα γίνονται επίσης βάσει των πρωτοκόλλων, ανάλογα με το είδος του δείγματος 
και τις παραμέτρους που θα προσδιοριστούν.  Με ευθύνη του Αναδόχου θα ληφθούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής ασφάλειας των εργαζομένων που θα πραγματοποιήσουν 
την συλλογή και την μεταφορά.

Η δειγματοληψία και μεταφορά των δειγμάτων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενενήντα 
ημερών από την ανάθεση του έργου.

Απαιτούμενες ενέργειες κατά την εκτέλεση του έργου:

1. Τοπογραφική σήμανση επί του εδάφους και επιβεβαίωση ορθότητας/ακριβείας 
συντεταγμένων του σημείου δειγματοληψίας.

2. Αρχικός καθαρισμός από φερτά υλικά.
3. Απομάκρυνση επιφανειακού εδάφους σε βάθος είκοσι εκατοστών
4. Συλλογή δείγματος.
5. Μορφοποίηση δείγματος και αποθήκευσή του σε ειδικά δοχεία.
6. Σήμανση δείγματος και καταγραφή του για ταυτοποίηση.
7. Αυθημερόν μεταφορά των δειγμάτων.
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1.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα του έργου Π1, Π2 και Π3,που θα ενσωματώνουν το αντικείμενο του έργου 
όλων των παραπάνω στόχων: 

 Παραδοτέο 1 (Π1):  Έκθεση αναφοράς εργασιών στην οποία θα αποτυπώνεται η 
ολοκλήρωση λήψεως και μεταφοράς εκατό(100) δειγμάτων εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ανάθεση.

  Παραδοτέο 2 (Π2): Έκθεση αναφοράς εργασιών στην οποία θα αποτυπώνεται η 
ολοκλήρωση λήψεως και μεταφοράς εκατό(100) δειγμάτων εντός εξήντα (60) ημερών από 
την ανάθεση.

.  Παραδοτέο 3 (Π3):  Έκθεση αναφοράς εργασιών στην οποία θα αποτυπώνεται η 
ολοκλήρωση λήψεως και μεταφοράς εξήντα (60) δειγμάτων εντός ενενήντα (90) ημερών 
από την ανάθεση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο με τίτλο: «ΛΗΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΑ...»

α/α Αντικείμενο 
Έργου

Ποσότητα Προϋπολογισθείσα 
Τιμή σε Ευρώ (€) μη 
συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ

Προσφερόμενη Τιμή 
σε Ευρώ (€) μη 
συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ

1
Υποστήριξη του 
τμήματος 
Περιβαλλοντικών 
Ελέγχων της 
Διεύθυνσης 
Εργαστηρίων της 
ΕΒΕΤΑΜ σχετικά 
με την συλλογή 
πεντακοσίων 
(260) δειγμάτων 
χώματος σε 
βάθος είκοσι 
(20) εκατοστών 
του μέτρου, από 
την πυρόπληκτη 
περιοχή ΚΙΝΕΤΑ 
και μεταφορά 
τους στις 
εγκαταστάσεις 
της ΕΒΕΤΑΜ 
στην Ριτσώνα 
Βοιωτίας.

1 30.000€ ………..€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Κ54 37°59'33.11"Β 23°11'54.30"Α Κ144  37°58'43.65"Β  23°14'5.15"Α
Κ55 38° 0'6.82"Β 23°10'58.38"Α Κ145  37°58'44.09"Β  23°14'3.52"Α
Κ61 38° 0'6.88"Β 23° 7'0.27"Α  Κ146  37°58'42.89"Β  23°13'58.87"Α

Κ62 38° 0'9.69"Β 23° 8'0.66"Α  Κ147
 37°58'42.80"Β  23°13'55.45"Α

Κ63 38° 0'1.66"Β 23° 9'10.64"Α  Κ148  37°58'44.97"Β  23°13'59.62"Α
Κ64 37°59'37.59"Β 23°10'41.41"Α  Κ149  37°58'48.76"Β  23°13'52.99"Α
Κ65 37°59'24.38"Β 23°11'19.88"Α  Κ150  37°58'44.60"Β  23°13'54.60"Α
Κ66 37°59'24.17"Β 23°10'2.92"Α  Κ151  37°58'46.16"Β  23°13'53.82"Α
Κ67 37°59'33.35"Β 23° 7'24.04"Α  Κ152  37°58'45.95"Β  23°13'52.58"Α
Κ68 37°59'26.43"Β 23° 7'54.93"Α  Κ153  37°58'45.43"Β  23°13'50.72"Α
Κ71  37°58'36.49"Β  23°13'57.09"Α  Κ154  37°58'46.20"Β  23°13'50.72"Α
Κ73  37°58'43.67"Β  23°13'39.09"Α  Κ155  37°58'41.39"Β  23°13'47.08"Α

Κ74  37°58'30.20"Β  23°13'30.63"Α  Κ156
 37°58'45.63"Β  23°13'47.25"Α

Κ75  37°58'38.12"Β  23°13'29.25"Α  Κ157  37°58'45.96"Β  23°13'42.54"Α
Κ76  37°58'46.51"Β  23°13'30.03"Α  Κ158  37°58'46.29"Β  23°13'41.83"Α

Κ77  37°58'32.18"Β  23°13'20.44"Α  Κ159
 37°58'46.15"Β  23°13'39.90"Α

Κ78  37°58'38.46"Β  23°13'20.23"Α  Κ160  37°58'48.70"Β  23°13'42.60"Α
Κ79  37°58'46.53"Β  23°13'16.36"Α  Κ161  37°58'30.87"Β  23°13'31.27"Α
Κ80  37°58'49.06"Β  23°13'7.91"Α  Κ162  37°58'32.10"Β  23°13'30.97"Α
Κ81  37°58'43.78"Β  23°13'7.30"Α  Κ163  37°58'33.03"Β  23°13'30.81"Α
Κ82  37°58'30.62"Β  23°13'5.08"Α  Κ164  37°58'33.57"Β  23°13'32.26"Α
Κ83  37°58'32.96"Β  23°12'57.11"Α  Κ165  37°58'31.71"Β  23°13'35.47"Α
Κ84  37°58'45.92"Β  23°12'53.08"Α  Κ166  37°58'32.44"Β  23°13'37.01"Α

Κ85 37°59'3.61"Β 23°12'47.91"Α  Κ167
 37°58'35.67"Β  23°13'38.38"Α

Κ86 37°59'13.41"Β 23°12'21.02"Α  Κ168
 37°58'38.97"Β  23°13'25.54"Α

Κ87  37°58'30.85"Β  23°12'40.79"Α  Κ169  37°58'39.18"Β  23°13'24.73"Α

Κ88  37°58'23.34"Β  23°12'42.70"Α  Κ170
 37°58'37.52"Β  23°13'17.89"Α

Κ89 37°58'10.71"Β 23°12'50.14"Α  Κ171
 37°58'36.85"Β  23°13'14.28"Α

Κ90 37°58'4.14"Β 23°12'41.78"Α  Κ172  37°58'30.44"Β  23°13'12.11"Α

Κ91 37°58'14.91"Β 23°12'39.51"Α  Κ173
 37°58'30.82"Β  23°13'10.56"Α

Κ92  37°58'32.08"Β  23°12'29.40"Α  Κ174  37°58'31.50"Β  23°13'9.30"Α
Κ93  37°58'28.31"Β  23°12'20.58"Α  Κ175  37°58'32.81"Β  23°13'9.15"Α
Κ94  37°58'24.17"Β  23°12'21.29"Α  Κ176  37°58'33.52"Β  23°13'10.14"Α
Κ95 37°58'7.25"Β 23°12'27.51"Α  Κ177  37°58'33.60"Β  23°13'10.97"Α
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Κ96 37°57'54.02"Β 23°12'32.85"Α  Κ178
 37°58'38.55"Β  23°13'10.44"Α

Κ97 37°57'48.96"Β 23°12'22.28"Α  Κ179
 37°58'39.00"Β  23°13'10.42"Α

Κ98 37°58'1.79"Β 23°12'17.27"Α  Κ180  37°58'42.19"Β  23°13'12.13"Α
Κ99  37°58'20.68"Β  23°12'4.77"Α  Κ181  37°58'42.84"Β  23°13'14.08"Α

Κ100  37°58'33.65"Β  23°11'56.71"Α  Κ182  37°58'44.05"Β  23°13'13.58"Α
Κ101  37°58'38.21"Β  23°11'44.42"Α  Κ183  37°58'41.32"Β  23°13'12.22"Α
Κ102  37°58'36.87"Β  23°11'38.20"Α  Κ184  37°58'47.38"Β  23°13'13.59"Α
Κ103  37°58'33.68"Β  23°11'25.41"Α  Κ185  37°58'48.23"Β  23°13'10.73"Α
Κ104 37°58'27.72"Β 23° 6'58.43"Α  Κ186  37°58'48.12"Β  23°13'6.91"Α
Κ105 37°58'45.05"Β 23° 8'40.34"Α  Κ187  37°58'46.07"Β  23°13'6.47"Α
Κ106 37°58'55.60"Β 23° 9'55.79"Α  Κ188  37°58'43.43"Β  23°13'7.01"Α
Κ107 37°58'47.90"Β 23°10'8.66"Α  Κ189  37°58'45.96"Β  23°13'5.68"Α
Κ108 37°58'35.65"Β 23°10'36.85"Α  Κ190  37°58'46.83"Β  23°13'5.40"Α
Κ109 37°58'28.03"Β 23°10'44.99"Α  Κ191  37°58'48.47"Β  23°13'3.96"Α
Κ110 37°58'5.86"Β 23°11'7.13"Α  Κ192  37°58'45.23"Β  23°13'3.40"Α
Κ111  37°58'16.11"Β  23°11'42.23"Α  Κ193  37°58'41.64"Β  23°13'1.07"Α
Κ112 37°57'39.56"Β 23°11'9.05"Α  Κ194  37°58'39.10"Β  23°13'1.73"Α
Κ113 37°57'33.99"Β 23°11'8.58"Α  Κ195  37°58'38.40"Β  23°13'0.53"Α
Κ114 37°57'33.91"Β 23°10'50.66"Α  Κ196  37°58'46.63"Β  23°12'53.22"Α
Κ115  37°57'41.97"Β  23°11'47.94"Α  Κ197  37°58'57.64"Β  23°12'49.96"Α
Κ116  37°57'21.82"Β  23°11'34.52"Α  Κ198  37°58'56.04"Β  23°12'50.28"Α
Κ117  37°57'45.67"Β  23°12'5.73"Α  Κ199  37°58'55.64"Β  23°12'50.26"Α
Κ118 37°57'58.46"Β 23°11'25.06"Α  Κ200  37°58'55.19"Β  23°12'50.41"Α
Κ119 37°58'24.69"Β 23°11'11.76"Α  Κ201  37°58'51.88"Β  23°12'51.08"Α
Κ120 37°57'19.20"Β 23°10'46.09"Α  Κ202  37°58'49.06"Β  23°12'51.60"Α
Κ121  37°58'29.36"Β  23°14'16.75"Α  Κ203  37°58'48.59"Β  23°12'51.75"Α
Κ122  37°58'25.93"Β  23°14'8.23"Α  Κ204  37°58'30.91"Β  23°12'58.11"Α
Κ123  37°58'28.80"Β  23°14'7.94"Α  Κ205  37°58'0.65"Β  23°11'16.64"Α
Κ124  37°58'29.60"Β  23°14'7.43"Α  Κ206  37°58'1.29"Β  23°11'26.40"Α
Κ125  37°58'30.20"Β  23°14'6.99"Α  Κ207  37°58'7.79"Β  23°11'21.11"Α
Κ126  37°58'27.08"Β  23°13'57.52"Α  Κ208  37°58'24.82"Β  23°11'11.22"Α
Κ127  37°58'34.59"Β  23°13'51.02"Α  Κ209  37°58'27.97"Β  23°11'7.15"Α
Κ128  37°58'34.38"Β  23°13'50.41"Α  Κ210  37°58'27.76"Β  23°11'6.64"Α
Κ129  37°58'34.04"Β  23°13'49.68"Α  Κ211  37°58'28.22"Β  23°11'6.15"Α
Κ130  37°58'34.09"Β  23°13'52.73"Α  Κ212  37°58'28.88"Β  23°11'4.77"Α
Κ131  37°58'35.74"Β  23°13'53.56"Α  Κ213  37°58'29.19"Β  23°11'3.73"Α
Κ132  37°58'36.31"Β  23°13'56.05"Α  Κ214  37°58'28.01"Β  23°11'3.56"Α
Κ133  37°58'34.55"Β  23°13'55.25"Α  Κ215  37°58'30.09"Β  23°11'0.96"Α
Κ134  37°58'34.09"Β  23°13'53.40"Α  Κ216  37°58'29.64"Β  23°11'1.46"Α
Κ135  37°58'36.26"Β  23°14'0.71"Α  Κ217  37°58'29.34"Β  23°11'1.85"Α
Κ136  37°58'38.13"Β  23°13'59.98"Α  Κ218  37°58'29.44"Β  23°11'0.59"Α
Κ137  37°58'39.25"Β  23°13'57.93"Α  Κ219  37°58'28.66"Β  23°10'59.14"Α
Κ138  37°58'39.51"Β  23°14'0.80"Α  Κ220  37°58'22.78"Β  23°11'0.48"Α
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Κ139  37°58'39.49"Β  23°14'3.23"Α  Κ221  37°58'47.92"Β  23°10'27.45"Α
Κ140  37°58'40.90"Β  23°14'3.84"Α  Κ222  37°58'48.37"Β  23°10'24.00"Α
Κ141  37°58'40.91"Β  23°14'4.81"Α  Κ223  37°58'22.55"Β  23°10'57.47"Α
Κ142  37°58'41.73"Β  23°14'5.17"Α  Κ224  37°58'36.69"Β  23°10'35.66"Α
Κ143  37°58'43.45"Β  23°14'3.74"Α  Κ225  37°58'36.04"Β  23°10'41.91"Α
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