ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΕΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

K.A. : 70.6162.06
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.265,60 €
(ΜΕ ΦΠΑ 24%):
NUTS: 3-EL623
CPV: 50740000-4

Πηγή Χρηματοδότησης :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 21 /2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ 70.6162.06( εγγεγραμμένης πίστωσης 5.000,00ευρώ)
CPV: 50740000-4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΕΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΦΠΑ

3.440,00ευρώ

24%

825,60 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4.265,60 ευρώ
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Έχοντας Υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου
2. Την
ΚΥΑ
με
αριθ.
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017
(ΦΕΚ
1636/Β/2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων
λεπτομερειών και διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών»
3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
4. Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας»
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις
6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α` 204) για τη λειτουργία του
ΚΗΜΔΗΣ
7. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκαν-αντικαταστάθηκαν και
ισχύουν από τον ν. 4782/21
8. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3979/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178
του Ν4635/2019 και το άρθρο 117 του Ν 4674/2020.
9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον εγκεκριμένο Π/Υ έτους 2022 του Δήμου
Ληξουρίου για τις ανάγκες ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΕΔΩΝ
10. Τον ΚΑΕ 70.6162.06 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΕΔΩΝ» συνολικού
εγγεγραμμένου ύψους 5.000 ευρώ.
11. Την ανάγκη των ΑμεΑ δημοτών και επισκεπτών για την ομαλή πρόσβαση στην
θάλασσα

H ανάθεση της Υπηρεσίας ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΕΔΩΝ με CPV 50740000-4 και τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
μηχανημάτων» με Κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά μόνο βάση τιμής. Η
ανάθεση εκτελείται κατόπιν της διαδικασίας γραπτής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από το Τμήμα προμηθειών με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της
παρούσας έκθεσης.

Αντικείμενο - Περιγραφή Υπηρεσιών
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SEATRAC™

Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει για λογαριασμό του Δήμου Ληξουρίου τη συσκευή για την
αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ΑμεΑ SEATRAC™ που είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε
τη θερινή περίοδο του 2021. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο της κατάστασης της
συσκευής μετά τη θερινή περίοδο λειτουργίας και χειμερινή περίοδο αποθήκευσης.
Αντικατάσταση των κινούμενων μερών που έχουν υποστεί φθορά καθώς και των μερών
που έχουν διαβρωθεί. Δεν συμπεριλαμβάνονται φθορές από κακόβουλη χρήση. Ο ανάδοχος
αναλαμβάνει όλο τα κόστη και τις εργασίες που απαιτηθούν για την ομαλή εγκατάσταση και
απεγκατάσταση του μηχανήματος.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SEATRAC™

Η συσκευή SEATRAC™ θα εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου στο
ίδιο σημείο που είχε εγκατασταθεί και το 2021. Το σημείο εγκατάστασης θα είναι η παραλία
των Λεπέδων ώστε να μην χρειαστεί να γίνουν επιπλέον επεμβάσεις στην συσκευή. Η
εγκατάσταση της συσκευής θα πραγματοποιηθεί στο χρόνο που θα συμφωνηθεί με τη
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διεύθυνση του Δήμου.
ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SEATRAC™
Μετά το πέρας της θερινής περιόδου του 2022 η συσκευή θα απεγκατασταθεί και θα
αποσυναρμολογηθεί από εξειδικευμένο δυναμικό του αναδόχου . Ο Δήμος Ληξουρίου θα την
παραλάβει ώστε να την αποθηκεύσει στις εγκαταστάσεις του.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με την εγκατάσταση και παράδοση της συσκευής θα πραγματοποιηθεί δοκιμή καλής
λειτουργίας της συσκευής ως πλήρες σύστημα αλλά και των υποσυστημάτων υποστήριξής
της. Η δοκιμή πραγματοποιείται ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η τήρηση των
προδιαγραφών.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του SEATRAC™. Εξειδικευμένο
προσωπικό θα επισκέπτεται το SEATRAC™ τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα για να ελέγξει
την ορθή λειτουργία της διάταξης. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με το
σύστημα ποιότητας (ISO 9001_2015 και ISO 14001_2015) που ακολουθεί η εταιρία και τα
φύλλα ελέγχου αρχειοθετούνται και βρίσκονται στην διάθεση του Δήμου Ληξουρίου αν
ζητηθούν.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεσή της σε επαρκές απόθεμα μια σειρά

ανταλλακτικών για την κάλυψη των πιθανών βλαβών του συγκεκριμένου μοντέλου
SEATRAC™.
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιδιόρθωση βλάβης του SEATRAC™ σε

λιγότερες από 48 ώρες. Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας και των συνεργατών
της θα μεριμνήσουν για την αποκατάσταση βλάβης σε διάστημα μικρότερο των 48
ωρών από τη στιγμή που εντοπίστηκε βλάβη.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ πελατών / χρηστών,

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση του Δήμου καθώς και τεχνικών
αιτημάτων. Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό των πιθανών αιτημάτων μέσω
τηλεφώνου.
ΧΑΡΤΗΣ SEATRAC™: ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή της
ΤΟΒΕΑ www.seatrac.gr όπου υπάρχει αναρτημένος χάρτης που δείχνει όλες τις
συσκευές SEATRAC™. Ο εν λόγω χάρτης, παρουσιάζει τις περιοχές που βρίσκονται
τοποθετημένα SEATRAC™ και δείχνει σε πραγματικό χρόνο ποια είναι σε λειτουργία,
οδηγώντας τον χρήστη στο ακριβές σημείο εγκατάστασής τους. Ο χάρτης έχει μεγάλη
επισκεψιμότητα και προβολή. Η διεύθυνση που οδηγεί στον ηλεκτρονικό αυτό χάρτη
είναι η ακόλουθη: χάρτης SEATRAC
ΛΗΞΟΥΡΙ ΜΑΪΟΣ 2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΤΣΑΓΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τμήματος
ΠροϋπολογισμούΛογιστηρίου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΕΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

K.A. : 70.6162.06
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.265,60 €
(ΜΕ ΦΠΑ 24%):
NUTS: 3-EL623
CPV: 50740000-4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Γενικοί Όροι - Προϋποθέσεις
•

Ο εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται
από στολή εργασίας και όλα όσα ορίζει η σχετική εν ισχύ νομοθεσία.

•

Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς
τρίτους ή από βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ. που πιθανά μπορεί
να προκληθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ή εξ’ αιτίας της πραγματοποιηθείσας
εργασίας.

•

Κατατίθεται κατά την υποβολή της προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86,
όπου θα αναφέρεται ότι έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών με εκτίμηση
των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και
αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αυτής για την υποβολή της
προσφοράς

•

Κατατίθενται κατά την υποβολή της προσφοράς Υπεύθυνη δήλωση σε μορφή
πίνακα για τον μηχανικό εξοπλισμό που διατίθεται .

•

Η ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου συνολικά είναι η 31η Οκτωμβρίου
2022.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών γίνεται από την Υπηρεσία (βεβαίωση
καλής εκτέλεσης για την παραλαβή του αντικειμένου).
Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει με την έκδοση τιμολογίων, τα οποία θα
κοπούν τα οποία θα συνοδεύονται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή και μετά όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών
για την εκταμίευση.
Για την παραλαβή των υπηρεσιών τμηματική και οριστική ισχύουν τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο
107 του ν. 4782/21
2. Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος και θα αποτελούν
όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης είναι:
• Η υπογραφείσα σύμβαση.
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• Η Τεχνική Έκθεση (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός)
• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
• Η Οικονομική προσφορά

3. Τιμές προσφορών και Ισχύς προσφορών
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 37 του ν. 4782/21, στις διαδικασίες δημόσιας σύμβασης προμηθειών, η τιμή της
υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών:
α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ
β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν ποσοστό
έκπτωσης για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)
δ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά
επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή
ε) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό
δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα
γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα.
2)Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση, η οικονομική προσφορά κατατίθεται για το
σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής, για
κάθε υποψήφιο προμηθευτή. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική προσφορά του
προμηθευτή για τις υπό παροχή υπηρεσίες (ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού
Ενδεικτικού προϋπολογισμού) θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση
για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την εκτέλεση και οριστική παραλαβή της
υπηρεσίας έως και την 31η Οκτωμβρίου 2022 τη βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.
4) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την τιμή που θα
υποβάλει προσφορά για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών,η οποία γίνεται
σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιμώμενου κόστους του
Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.
5) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα
με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 97 του ν. 4782/21, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια
ισχύος της προσφοράς, ήτοι για ακόμη 30 ημέρες. 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,
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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 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.
4. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
1. Η κατάθεση προσφορών μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα γίνει κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης της
Οικονομικής Υπηρεσίας με καθορισμένη προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.2 και 3
του ν 4782/21.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.
3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
4. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
5. Απόρριψη Προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 τα οποία τροποποιήθηκαν
ή αντικαταστάθηκαν από τον ν 4782/21 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων
όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο
102 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν 4782/21.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 102 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν 4782/21.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν
πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός
ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών,
προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα
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της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η
μη προσήκουσα κατάθεση τους.
η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό παροχή υπηρεσιών όπως
προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά
θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται
στην παρούσα ΣΥ
ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε από τον ν.4782/21

6.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1.Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72του Ν. 4412/2016 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 παρ. 1 β δεν απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής σε διαδικασίες συμβάσεων με απευθείας ανάθεση. Συνεπώς προτείνεται για
την υποβολή προσφοράς της παρούσας τεχνικής έκθεσης να μη προβλεφθεί εγγύηση
συμμετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με την προσέλκυση υποψήφιων
προμηθευτών.
Ομοίως προτείνεται και η μη κατάθεση Εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς πρόκειται για
υπηρεσία η οποία παρέχεται σταδιακά (ανά μήνα) και η οποιαδήποτε διακοπή της δεν
κρίνεται ότι μπορεί να επιφέρει ουσιώδη ζημία για το Δήμο.
7.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016)
Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις υπηρεσίες
που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν:
Α) για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου
Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά μητρώου), με το οποίο
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου
κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας.
Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ισχύουν συμπληρωματικά με τα έγγραφα που πρέπει να
προσκομισθούν σε κάθε προσφορά σε κάθε διαδικασία σύναψης σύμβασης προκειμένου
να αποδειχθεί ότι ο εκάστοτε συμμετέχων δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του
ν. 4782/21.

8.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης Συγγραφής Υποχρεώσεων
και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.
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Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
•
•
•
•
•

Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης.
Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες
Το CPVτης προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII
Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους
συμβαλλόμενους.
• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις.
• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016
• Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
• Tην συμφωνηθείσα τιμή.
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε
ότι πληροί τις προϋποθέσεις
• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
• Tον τρόπο παραλαβής.
• Tον τρόπο πληρωμής.
• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις.
• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται
στην παρούσα ΓΣΥ.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Ληξουρίου από τον Δήμαρχο.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε
κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν
μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα
καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία
τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά
φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες
που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204.
9.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία
σύμβασης
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε από τον ν.
4782/21 ,
β) οι όροι της σύμβασης και
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2.Σύμφωνα με το άρθρο 335 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της
σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς
επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση και στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με
τα άρθρα 53 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν 4782/21 και το
άρθρο 130 του ν. 4412/16 .
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρεγκλίτως τις διατάξεις της
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π. δηλαδή, να καταβάλλει τις
νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από την ισχύουσα οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., να τηρεί το νόμιμο ωράριο, να
παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
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εργαζομένων. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, θα
καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
4.Το απασχολούμενο εργατικό προσωπικό, ουδεμία εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο
Ληξουρίου και για εργατικά ατυχήματα ή παντός είδους ατυχήματα, που τυχόν συμβούν,
ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Ληξουρίου και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος.
5. Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται από άτομα που θα ομιλούν και θα κατανοούν πλήρως την
ελληνική γλώσσα καθώς θα επιχειρούν σε ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους.
6.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εάν
διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις όπως προβλέπονται στο
άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016
7. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν
όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
22 του ν 4782/21 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις.
8. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό
τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση υπηρεσιών
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη
τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του
άρθρου 337, β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν 4412/16 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν 4782/21 και του άρθρου 74 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 23 του ν 4782/21 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 305, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.

ΛΗΞΟΥΡΙ ΜΑΪΟΣ 2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΤΣΑΓΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τμήματος
ΠροϋπολογισμούΛογιστηρίου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΕΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

K.A. : 70.6162.06
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.265,60 €
(ΜΕ ΦΠΑ 24%):
NUTS: 3-EL623
CPV: 50740000-4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.Τ.

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

1.

Α) Συντήρηση SEATRAC™
Β) Εγκατάσταση SEATRAC™
Γ) Απεγκατάσταση
SEATRAC™
Δ) Διασφάλιση καλής
λειτουργίας θερινής
περιόδου 2022

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

3.440,00

3.440,00

ΦΠΑ 24%

825,60

ΣΥΝΟΛΟ

4.265,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

4.265,60

Οι ενδεικτικές τιμές ανά μονάδα προκύπτουν από τις μέσες τιμές της αγοράς σε αντίστοιχες
εργασίες κατά το προηγούμενο έτος 2021.
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό αντικείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΛΗΞΟΥΡΙ ΜΑΪΟΣ 2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΤΣΑΓΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τμήματος
ΠροϋπολογισμούΛογιστηρίου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΕΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

K.A. : 70.6162.06
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.265,60 €
(ΜΕ ΦΠΑ 24%):
NUTS: 3-EL623
CPV: 50740000-4

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.Τ.

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

1.

Α) Συντήρηση SEATRAC™
Β) Εγκατάσταση SEATRAC™
Γ) Απεγκατάσταση
SEATRAC™
Δ) Διασφάλιση καλής
λειτουργίας θερινής
περιόδου 2022

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

11

ΣΥΝΟΛΟ (€)

