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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Αναρτητέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ
Λίµνη,

04 /01/2019

Αρ. Πρωτ. : 35

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
Διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια με
τίτλο « Βελτίωση και αναβάθμιση πλατειών και πεζοδρόμων του Δήμου Μαντουδίου –ΛίμνηςΑγίας Άννας με την τοποθέτηση υπογείων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και
ανακύκλωσης στην πηγή», εκτιμώμενης αξίας 180.810,00€ με Φ.Π.Α 24%. Κριτήριο
κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της
τιμής και όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης.
ΆΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
Π.Δ.. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
7. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
8. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
9. Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”.
10. 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».
11. Το N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
12. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
13. Το 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”.
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14. Το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”.
15. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
16. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
17. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.»
18. Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ» και την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος
με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
19. Την απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.5.2017(ΦΕΚ 1924/2.6.2017
τεύχος Β΄) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
20. Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων»
21. Τη 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. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
23. Τις παρ. 10 και 12 του άρ. 379,σε συνδυασμό με το άρ. 377( όπως τροποποιήθηκε από το
άρ. 18 του Ν. 4469/17) και τη με αρ. 19 Οδηγία της Ε.Α.Α. ΔΗ. ΣΥ.
24. Το άρ. 77 παρ. 5 του Ν. 4270/2014.
25. Το αρ. 1 παρ. 3 περιπτ. α του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Περί καταχωρήσεως
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρ. 16 του Ν. 4487/17 και με την προϋπόθεση του άρ.
379 παρ. 12 του Ν. 4412/16.
26. Την Υπ. Απόφαση 2879/2018/2.3.2018(ΦΕΚ Β΄ 879/13.3.2018 «Καθορισμός ημερήσιων
και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
27. Το έγγραφου του Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ΕΞ 12161/2018/10001/12.01.2018,
σχετικά με την έκδοση Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2 του Ν. 4412/2016
28. Τις διατάξεις των άρθρων 347 έως 374 του Ν. 4412/2016 που διέπουν τις διαφορές που
αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, με την επιφύλαξη του
άρθρου 379 παρ. 8 του ίδιου νόμου (θέτει σε ισχύ τις διατάξεις από 1/1/2017)
29. Τις διατάξεις του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
30. Την αρ. 2/2018 τεχνική μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.
31. Την με αρ. 15/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης και
συγκρότησης των επιτροπών: διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού
διαγωνισμού και για κάθε θέμα που ανακύπτει (σύμφωνα με το άρ. 221 παρ. 1 του Ν.
4412/2016) και αξιολόγησης ενστάσεων ανοιχτού διαγωνισμού και γνωμοδότησης για
κάθε θέμα που ανακύπτει (σύμφωνα με το άρ. 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016).
32. Την με αρ. 158/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί παράτασης μέχρι την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
ανοιχτού διαγωνισμού και για κάθε θέμα που ανακύπτει (σύμφωνα με το άρ. 221 παρ. 1
του Ν. 4412/2016) και της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων ανοιχτού διαγωνισμού και
γνωμοδότησης για κάθε θέμα που ανακύπτει (σύμφωνα με το άρ. 221 παρ. 11α του Ν.
4412/2016),που συγκροτήθηκαν με την υπ’ αρ. 15/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
33. Την αρ. 187/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της εν
λόγω προμήθειας.(ΑΔΑ:7ΜΗΜΩΛ5-ΝΔ1)
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34. Την αριθ. 159/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών, μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Βελτίωση και
αναβάθμιση πλατειών και πεζόδρομων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,
με την τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης
στην πηγή ύψους 180.810,00 €».
35. Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΆΡΘΡΟ 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) τεμαχίων υπόγειων
συστημάτων κάδων συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων στην πηγή εγκατεστημένα στο
φρεάτιό τους, ώστε να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες του Δήμου και να εφαρμοστούν
καλές πρακτικές για τη Διαλογή στην πηγή στο Δήμο.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ €
Φ.Π.Α €
1
Υπόγειο
σύστημα
κάδων
διαλογής
και
ανακύκλωσης
αποβλήτων
στην
πηγή
5
29.162,90
145.814,50
εγκατεστημένο στο φρεάτιό του.
CPV:44613400-4
Συμπληρωματικός
κωδικός:
DA18-5
Φ.Π.Α 24%
34.995,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
180.810,00

Οι ποσότητες αναλυτικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στο τεύχος της με
αρ. 2/2018 μελέτης, που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αφορά ένα ενιαίο τμήμα και οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της μελέτης.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014», του Πράσινου Ταμείου σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5211/23-12-2014 και
κωδ. «Αστική 2014» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου και της με αρ. 113.6/2016 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου , που περιλαμβάνει την υλοποίηση του υπο-έργου 3 με τίτλο
«Βελτίωση και αναβάθμιση πλατειών και πεζοδρόμων του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγίας
Άννας με την τοποθέτηση υπογείων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης
στην πηγή».
Έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 64-7332.0002 του προϋπολογισμού έτους 2018 του
Δήμου.

ΆΡΘΡΟ 3ο
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής:
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης- Αγίας
Άννας
Λίμνη Ευβοίας
34005
2227031603
2227031012
malian.gov.gr
www.malian.gov.gr

Η υποβολή των εντύπων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται στη δ/νση του Δήμου ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Βελτίωση και αναβάθμιση πλατειών και πεζοδρόμων του
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγίας Άννας με την τοποθέτηση υπογείων συστημάτων κάδων
διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης στην πηγή»
Τ.Κ 340 05 ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Δήμο τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, στο κτίριο που στεγάζονται οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου (Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών) ή στα τηλέφωνα 22273 50133 (κα Δουρή Μαρία,
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών), 22273 50221 (κος Κ. Λιακόπουλος,
Τεχνική Υπηρεσία) ή στις ηλεκτρονικές δ/νσεις douri@0728.syzefxis.gov.gr &
liakop@0728.syzefxis.gov.gr αντίστοιχα ή στο φαξ 22273 50116.
ΆΡΘΡΟ 4ο
ΟΡΙΣΜΟΙ
Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους
εξής όρους:
«Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης- Αγίας Άννας
«Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη
διαδικασία
«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση Οικονομικών Φορέων που υποβάλλει
προσφορά.
«Επιτροπή Διαγωνισμού»: Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης και
αξιολόγησης των προσφορών, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, την γνωμοδότηση για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου, δηλαδή την Αναθέτουσα Αρχή, για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού (άρ. 221 Ν. 4412/2016)
«Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: Ο υποψήφιος στον οποίον θα ανατεθεί η προμήθεια, θα
αποδεικνύεται με σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με την Αναθέτουσα Αρχή, μετά
την νομιμοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για την κατακύρωση
των αποτελεσμάτων.
«Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν, που εκδίδει η
Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο
συγκεκριμένος διαγωνισμός.
«Προσφορά»: Η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και
την οικονομική προσφορά.
«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)»: Αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των
Οικονομικών Φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
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τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν βρίσκεται σε μία
από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την
Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ και διατίθεται στους Οικονομικούς Φορείς δωρεάν, μέσω
της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και της ιστοσελίδας του Δήμου (www.malian.gov.gr) σε δύο μορφές
αρχείου (αρχείο PDF) αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και αρχείο doc
(υπόκειται σε επεξεργασία) αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη
διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων, προκειμένου να συμπληρωθεί ,υπογραφεί ηλεκτρονικά
και υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή (βλ. άρ. 10ο της παρούσης
διακήρυξης).
«Υπεύθυνη Δήλωση»: πρόκειται για την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή σε περίπτωση
αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του ή από ειδικό εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την
περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου.)
«Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται η κάθε
σύμβαση που θα υπογράψει ο μειοδότης με την Αναθέτουσα Αρχή.
«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: νοείται το
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον
προγραμματισμό και τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, κατά την έννοια της
διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)( http://www.promitheus.gov.gr)
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»: νοείται το
πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή,
επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις
συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) και το άρθρο
38(http://www.promitheus.gov.gr)
«Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή ως «Αρχή»: νοείται η Ανεξάρτητη
Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί με το N. 4013/2011

ΆΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι δύο (22) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και
121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και στη σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13(φεκ α΄120/2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ
Β΄2677/2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Κάθε τροποποίηση της υποβληθείσας προσφοράς, υπαναχώρηση ή υποβολή νέας ασκείται
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Από
την
δημοσιοποίησης
διαγωνισμού
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ημέρα
Στις 29/01/2019
του
ημέρα Τρίτη
στο
ώρα 14:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και του άρ. 9 της απόφασης Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.5.2017(ΦΕΚ 1924/2.6.2017 τεύχος Β΄).
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (αρ. 32 παρ, 2α Ν.
4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
ΆΡΘΡΟ 6ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(https://diavgeia.gov.gr) και θα αποσταλεί για δημοσίευση στον τύπο σε μία εβδομαδιαία
εφημερίδα του Νομού [μόνο σε εφημερίδες που έχουν καθορισθεί με υπουργική απόφαση ότι
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου και σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 10 και 12 του άρθρου 379, του άρ. 377 (όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 18 του Ν.4469/2017) του Ν.4412/2016 και την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19].
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο, που θα ανακηρυχθεί.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ(www. promitheus.gov.gr.)
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης και στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού θα έχουν
οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
www.malian.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr.
Οι οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρ. 5 του Ν.
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΛ
Β’ 1317/2012 ) και αυτών της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρ. 6 του Ν. 4155/2013 και των
τροποποιήσεων αυτού.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται μέχρι τέσσερις(4) μέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή μέχρι την 25/01/2019 και μόνο
μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρ. 14 της με αρ.
56902/215/19.5.2017(ΦΕΚ 1924/2.6.2017 τεύχος Β΄) απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων να είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
ΆΡΘΡΟ 7ο
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
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Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τα
προσφερόμενα είδη μόνο βάσει τιμής, εφόσον καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αφορά ένα ενιαίο τμήμα και οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης προμήθειας, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
διακήρυξης. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος των ζητούμενων
ειδών.
Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την ημερομηνία
δημοσιοποίησης του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη διαδικτυακή πύλη και μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 15 της απόφασης
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.5.2017(ΦΕΚ 1924/2.6.2017 τεύχος Β΄) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στα άρ. 36-37 του Ν. 4412/2016.
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά.
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρ. 21 του Ν. 4412/16, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και
σημαίνονται από τον Οικονομικό Φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος,
δηλώνοντας και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει.
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημά τους προς την
αναθέτουσα αρχή σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format(PDF) που φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 8, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του Συστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής μετά από
σχετική απόφασή της αναθέτουσας αρχής που αποδέχεται το σχετικό αίτημα, προβαίνει στην
απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα, πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ
νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
ΆΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η αναθέτουσα αρχή την
υποχρεώσει, στην περίπτωση που η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της αναθέτουσας
αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση της προμήθειας.
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Οικονομικοί Φορείς και ενώσεις
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αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή
στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως
προσδιορίζονται στο άρ. 19 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρ. 73-77- του
Νόμου αυτού.
Επιπροσθέτως, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
(άρ. 75 Ν. 4412/2016), τα οποία ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα στο ΤΕΥΔ ότι ικανοποιεί είναι
οι κάτωθι:
Ως οικονομική επάρκεια: ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του Οικονομικού Φορέα στον τομέα
που καλύπτεται από τη σύμβαση (προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων
αποθήκευσης απορριμμάτων όμοιων με το προσφερόμενο) κατά την τελευταία τριετία
(διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2015-2016-2017) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του
προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Ως τεχνική επάρκεια, ο Οικονομικός Φορέας πρέπει να αποδείξει ότι:
Έχει διαθέσει τουλάχιστον τρία (3) παρόμοια συστήματα στην Ελληνική αγορά την τελευταία
τριετία και ότι έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τρείς (3) όμοιες (σε ΟΤΑ ή Δημόσιο φορέα)
προμήθειες και τοποθέτηση με το προτεινόμενο σύστημα υπόγειων κάδων.
Διαθέτει δύο (2) κινητά συνεργεία τουλάχιστον για την παροχή τεχνικής υποστήριξης με
προσωπικό επαρκής τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης και
εγκατάστασης του περιγραφόμενου συστήματος υπόγειων κάδων. Το προσωπικό αυτό θα
πρέπει να είναι κατηρτισμένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή του προτεινόμενου
συστήματος υπόγειων κάδων. Ένα κινητό συνεργείο θα δηλωθεί ότι δύναται να προσέλθει εντός
24 ωρών από την κλήση για τεχνική υποστήριξη.
Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά
ΕΝ ISO 9001 και EN ISO 14001 αντίστοιχα ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής που καλύπτει το
αντικείμενο της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από τον
σύνδεσμο <Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας>, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης
ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του
αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
ΆΡΘΡΟ 9ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
1. Έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω
αδικήματα:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/_ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος.
• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο
2003/568/_ΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα.
• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000
(Α’48).
• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/_ΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
3691/2008 (Α’166).
• 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 των ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/_ΕΥ του
Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2003 (Α’215).
Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα
μέλη του Δ.Σ.
2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε
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διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού.
4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει
εξ’αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε
από την Αναθέτουσα Αρχή.
8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
11. Οι ενώσεις προμηθευτών, σε περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
ΆΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το
άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και κάθε τροποποίηση αυτών, τα οποία
προσκομίζονται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), όπως αναλύεται στο
άρθρο 11 της παρούσας.
2 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του Ν. 1599/1986(α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία αναγράφεται:
Α. ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της
προσφοράς [τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες] από την επόμενη ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Β. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Γ. ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο θα συμπληρωθεί,
μετατραπεί σε αρχείο pdf, υπογραφεί ψηφιακά και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
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4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι
προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.
5. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως:
1.Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή
τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από
το αντίστοιχο ΦΕΚ ή Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.
β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
2.Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή Ι.Κ.Ε.) :
α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού
της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
3.Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα :
α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά
που
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά
που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή
αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
4.Για φυσικά πρόσωπα:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις
μεταβολές του.
5.Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα
που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το
ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Για αλλοδαπούς προμηθευτές, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία καθώς και Δήλωση σύστασης ένωσης Οικονομικών
Φορέων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους
συμμετέχοντες, η ποσότητα της προμήθειας/υπηρεσίας που αντιστοιχεί στον καθένα εξαυτών επί
του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το
πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
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να περιλαμβάνει τον όρο ότι «η εγγύησης καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
ένωσης».
Σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο προσκομίζονται τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.
4250/2014.Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της
Χάγης(Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των Οικονομικών Φορέων
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των
άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της Διακήρυξης) είναι οι
εξής:
1. Να μην υπάρχει σε βάρος του Οικονομικού Φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). Ο
Οικονομικός Φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
2. Να μην έχει αθετήσει ο Οικονομικός Φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής
ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
3. Να μην τελεί ο Οικονομικός Φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
(Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ).
Η 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.
4. Να μην έχει αθετήσει ο Οικονομικός Φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται
στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ).
5. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73
του Ν.4412/2016.
Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην
περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ).
6. Να πληροί τις προϋποθέσεις κριτηριών ποιοτικής επιλογής (απαιτήσεις παραγράφου 8.2 του
άρθρου 8 της παρούσας).
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Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων 3, 4 & 5 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι
που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα
αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, η Αρχή αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων 1, 2, 3, 4 & 5.
Σημείωση: Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, 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.
Τα σχετικά στοιχεία της περίπτωσης Β.6 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙV του ΤΕΥΔ. Προς τούτο οι
υποψήφιοι Oικονομικοί Φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI)
συμπληρώνονται από τον Οικονομικό Φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη
έχουν επιλεγεί από την Αρχή και σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη,
όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ.
- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους Οικονομικούς Φορείς.
-Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από τους Οικονομικούς Φορείς
-Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης
-Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου
της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι :
Κάθε Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥΔ.
Όταν συμμετέχουν Οικονομικοί Φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα-μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως IV.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα Οικονομικού Φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ
μέρους του/των υπεργολάβου/ων
Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να
υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.
Η υποχρέωση περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο
που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω Οικονομικού
Φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ, τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφουν : α) οι
Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
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β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί
σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β
και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης, στα
οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 11ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου
υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που
θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό (σχετική κατευθυντήρια
οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών).
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ως ορίζεται στο άρθρο
16 της παρούσας. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ο χρήστης − Οικονομικός Φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου.pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή (επί
ποινή αποκλεισμού).
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73
έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους λοιπούς
προσφέροντες επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περ. α του Ν.
4412/2016 και την τροποποίηση από το άρ. 107 του Ν. 4497/17.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ,
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών).
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Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι 2,5 χρόνια από την υπογραφή
της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση
καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας σύμφωνα με το άρ. 72 παρ. 2 του Ν. 4412/16.Το ύψος της εγγύησης καλής
λειτουργίας καθορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου
του Φ.Π.Α, η οποία θα προσκομιστεί κατά την παραλαβή της εγγύησης καλής εκτέλεσης και θα
έχει χρονική διάρκεια αυτή του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ήτοι: δύο (2) έτη, από την
παραλαβή της σύμβασης.
Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρ. 71.Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο (άρ. 215 του Ν. 4412/16).
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής», «καλής
εκτέλεσης» και «καλής λειτουργίας» ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016.
Υποδείγματα δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσης
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΓΛΩΣΣΑ
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από
νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές
Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille»,
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα
δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων
του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή απλά
φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ
Α’74/2014).
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Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η
Σύμβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη
σχετική επισημείωση επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα
Δικηγόρων ή
έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα
προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή
έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή
από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.
2.
3.
4.

Η με αρ. 2/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
Η Διακήρυξη.
Η Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας
Το συμφωνητικό.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά
η Τεχνική Προσφορά ως εξής:
Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος (πίνακας συμμόρφωσης). Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (στο πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον Οικονομικό Φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Σχετικά με τα εμπιστευτικού χαρακτήρα έγγραφα
πρέπει να δηλώνεται και η σχετική νομοθετική διάταξη.
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Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα κάτωθι:
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το εργοστάσιο κατασκευής έχει τουλάχιστον έναν (1) πιστοποιημένο
συγκολλητή
 Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την
πιστοποίηση του συγκολλητή
 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που αναφέρει τη δέσμευσή του για προμήθεια
ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιμετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη.
 Αποδεικτικά έγγραφα ότι διαθέτουν εξειδικευμένους τεχνικούς και κινητά συνεργεία για την
τεχνική υποστήριξη των συστημάτων
 Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης
 Βεβαιώσεις από τρεις (3) τουλάχιστον ΟΤΑ ή ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ότι έχουν προμηθευτεί
υπόγειο σύστημα με όμοια τεχνικά χαρακτηριστικά από τον συμμετέχοντα προμηθευτή
 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή/κατασκευαστή με την οποία θα δηλώνει ότι έχει διαθέσει
τουλάχιστον τρία (3) παρόμοια συστήματα στην ελληνική αγορά
 Πιστοποιητικά κατά EN ISO 15614-1 ή ισοδύναμα για τη διασφάλιση της ποιότητας των
εργασιών συγκόλλησης της κατασκευής
 Πιστοποιητικά κατά EN 9606-1 ή ισοδύναμα για την ικανότητα ηλεκτροσυγκολλητή
 Τεχνικές Πληροφορίες για όσα αναφέρονται από το νούμερο 1 έως το νούμερο 15 στο σημείο
6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στη Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων της με αρ. 2/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του Οικονομικού Φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή.pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τιμές-Επισημάνσεις
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά μόνο για το σύνολο των τμημάτων.
- Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
- O χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την επόμενη
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της
τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή
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ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος
ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά
με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των
ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την
απόρριψη της προσφοράς .
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο
ΕΣΗΔΗΣ. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ).
Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά.
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό
αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επισύρουν ποινή αποκλεισμού
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 04/02/2019 Ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09:00 έως 11:30πμ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης των προσφορών είναι αυτή που έχει οριστεί με την αριθ
15/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:7ΘΠΛΩΛ5-ΣΝ8).
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
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Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και
υποφακέλων των προσφορών.
Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα
κατά περίπτωση πρακτικά διενέργειας ή αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών τα οποία αναρτώνται μαζί με τα αναρτημένα αρχεία του διαγωνισμού και στη συνέχεια
με σχετικό μήνυμα ενημερώνονται οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την ανάρτηση του
σχετικού πρακτικού ώστε να λάβουν γνώση για την αποδοχή ή απόρριψη της προσφοράς τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
Η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστεςΟικονομικούς Φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες
– Οικονομικοί Φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που
τους ορίζονται.
Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι
κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής προς τους Οικονομικούς Φορείς, οι
διευκρινήσεις-συμπληρώσεις των τελευταίων προς την Αναθέτουσας Αρχή καθώς και κάθε άλλη
επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών πραγματοποιούνται μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών θα διεξαχθεί ως
ακολούθως:
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού &
Αξιολόγησης των προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που
έχουν υποβληθεί.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές
πληρούν τις απαιτήσεις του σταδίου Α – Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Τα καθορισμένα στοιχεία τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς αφορούν τη συμφωνία του
προσφερόμενου εξοπλισμού (τεχνικές προδιαγραφές, ποιότητα, απόδοση), προς τις τεχνικές
απαιτήσεις
του
πίνακα
συμμόρφωσης
και
της
ύπαρξης
των
απαιτούμενων
δικαιολογητικών/εγγράφων, όπως περιγράφονται στο άρ.15 της παρούσης και στην με αρ.
2/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η τεχνική υποστήριξη και κάλυψη αφορούν α) την
ποιότητα και μεθοδολογία παρεχόμενων υπηρεσιών εγκατάστασης του εξοπλισμού, επίδειξης
λειτουργίας και εκπαίδευσης προσωπικού, β) το χρόνο παρεχόμενης εγγύησης καλής
λειτουργίας, την ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
προμηθευτή για την προσφερόμενη περίοδο εγγύησης καθώς και την εξασφάλιση ύπαρξης
ανταλλακτικών και γ) το χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού.
Η αξιολόγηση βασίζεται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό υποφάκελο
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.
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Μετά την ολοκλήρωση και της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Οικονομική
Επιτροπή το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και γνωστοποιείται στους υποψήφιους
Αναδόχους η απόφασή της.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των
οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της διακήρυξης. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με
τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η
Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά με βάση την
τιμή. Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται
σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή της για
την κατάταξη των προσφορών.
Η συνολική τιμή κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:
Το συνολικό κόστος για την υλοποίηση της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτό καταγράφεται στην
οικονομική προσφορά.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προμήθειας είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με το άρ. 90 του Ν. 4412/16. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την
κατά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα, για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. διακοπή ρεύματος,
μη δυνατότητα πρόσβασης στο internet, απεργία κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα δύο (2)
εργάσιμες ημέρες μετά την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος
ενημερώνει μέσω του συστήματος όλους του διαγωνιζόμενους για την αναβολή. Εάν υπάρξει
κώλυμα και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται ομοίως.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλα τα στάδια της
διαγωνιστικής διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού μπορεί να καλέσει εγγράφως,
με ηλεκτρονικό τρόπο, τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, το περιεχόμενο της τεχνικής
ή οικονομικής προσφοράς, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης στους συμμετέχοντες. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται
από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται
υπόψη. Η ανωτέρω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
θεραπεία.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών-Λοιπές Διευκρινίσεις
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα
τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριακοσίων εξήντα (360) ημερολογιακών
ημερών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο πέντε (5)
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μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. 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 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.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλλει, µόνο μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Η παραπάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα µε τα οριζόμενα
στο άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες ενδεικτικά,
περιπτώσεις, εάν:
-Έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (χωρίς να έχει
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ). Στην περίπτωση αυτή οι
προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
-Τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία.
-Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος.
-Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
-Δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει
ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση
ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους.
-Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο
-Αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται µε
αντιπροσφορά, θέτει όρο αναπροσαρμογής.
-Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, ή προσφορά υπό αίρεση
-Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας,
-Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
-Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
προκήρυξης,
-Δεν είναι σύμφωνη µε τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί
αναφέρονται.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα
Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση μεταξύ των Οικονομικών Φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών
των Οικονομικών Φορέων.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό
αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επισύρουν ποινή αποκλεισμού
ΆΡΘΡΟ 19ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινός ανάδοχος», εντός
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προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται εγγράφως
και ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις επόμενες
παραγράφους, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων
75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016.
Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται
(εξωτερικά) ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα:
α) Η Περιγραφή: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
Β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης και η επωνυμία της διακήρυξης.
Δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ («προσθήκη
δικαιολογητικών μειοδότη») σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Επισημαίνεται ότι τα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα
Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον Οικονομικό Φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Οι Έλληνες Πολίτες
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής δράσης
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 πράξης του Συμβουλίου
και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΘΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05,
ε) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Στ) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.pdf τις αναφερόμενες σε
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
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Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου σημείου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης, ο υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί
να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
Ένορκη βεβαίωση για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου
73 Ν. 4412/2016(αντί του πιστοποιητικού που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής
Προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ( 2 )
ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής
καθότι η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι προς το παρόν δυνατή, πριν την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.), που
προβλέπεται από το άρθρο 80 παράγραφος 2, του ίδιου νόμου και σύμφωνα με το έγγραφο του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΕΞ 12161/2018/10001/12.01.2018

Σε περίπτωση εγκατάστασης του υποψηφίου στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά
με α/α 2, 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Οι Αλλοδαποί Πολίτες
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
παρακάτω αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής δράσης
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 πράξης του
Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05,
ε) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Στ) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.pdf τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή άλλη
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους, και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας τους.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου σημείου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο
να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του (ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του). Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να
πιστοποιεί την εγγραφή του Αναδόχου κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Ένορκη βεβαίωση για την απόδειξη τις μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73
Ν. 4412/2016(αντί του πιστοποιητικού που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής
Προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ( 2 )
ετών πριν την ημερομηνία λήξης τις προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής
καθότι η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι τις το παρόν δυνατή, πριν την ολοκλήρωση
τις διαδικασίας υλοποίησης τις σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.), που προβλέπεται από
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το άρθρο 80 παράγραφος 2, του ίδιου νόμου και σύμφωνα με το έγγραφο του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας ΕΞ 12161/2018/10001/12.01.2018

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού τις χώρας του
υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης».

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση τις
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι α)
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Διευθύνων Σύμβουλος
και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τις αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 τις κοινής
δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
Β) δωροδοκία, τις αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 τις από 26/5/1997 πράξης του Συμβουλίου
και στο άρθρο 3§1 τις κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τις σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις ορίζεται στο άρθρο 1 τις οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τις 10ης Ιουνίου 1991, τις τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05.
Ε) για τα αδικήματα τις υπεξαίρεσης, τις απάτης, τις εκβίασης, τις πλαστογραφίας, τις ψευδορκίας,
τις δωροδοκίας και τις δόλιας χρεοκοπίας.
Στ) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση τις επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.pdf τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν
από την κοινοποίηση τις πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και τις ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν
από την κοινοποίηση τις πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και τις ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.
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Πιστοποιητικό τις αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
πριν από την κοινοποίηση τις πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/920, τις εκάστοτε ισχύει
και τις ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ή κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω
νομοθετήματος.
5. Πιστοποιητικό τις αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
πριν από την κοινοποίηση τις πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, και τις ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία τις πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα
δηλώνει όλους τις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης τις οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου σημείου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο
κατά την ημερομηνία κατάθεσης τις προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού
9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο κατά την ημερομηνία
κατάθεσης τις προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης τις πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
10. Ένορκη βεβαίωση για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου
73 Ν. 4412/2016(αντί του πιστοποιητικού που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής
Προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ( 2 )
ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής
καθότι η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι προς το παρόν δυνατή, πριν την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.), που
προβλέπεται από το άρθρο 80 παράγραφος 2, του ίδιου νόμου και σύμφωνα με το έγγραφο του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΕΞ 12161/2018/10001/12.01.2018

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ)
Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι
κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής δράσης
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 πράξης του
Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05.
Ε) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Στ) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2.

3.

4.

5.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους, και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης
του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας εγκατάστασης τους
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο
δίκαιο της χώρας τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ή κοινής
εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή άλλες ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο
δίκαιο της χώρας τους.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
τους, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο
να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του (ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του). Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να
πιστοποιεί την εγγραφή του Αναδόχου κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό.
8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου σημείου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
9. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του
τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
10. Ένορκη βεβαίωση για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου
73 Ν. 4412/2016(αντί του πιστοποιητικού που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής
Προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ( 2 )
ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής
καθότι η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι προς το παρόν δυνατή, πριν την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.), που
προβλέπεται από το άρθρο 80 παράγραφος 2, του ίδιου νόμου και σύμφωνα με το έγγραφο του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΕΞ 12161/2018/10001/12.01.2018

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του
Προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης».
Οι Ενώσεις.
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν ξεχωριστά όλα τα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

Τεκμηρίωση Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής
Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο κατακύρωσης, θα πρέπει να προσκομιστούν και τα στοιχεία
τεκμηρίωσης της κάλυψης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ως εξής:
Για την τεκμηρίωση της οικονομικής επάρκειας:
1. Σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει
Ισολογισμούς των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2015-2016-2017, σε περίπτωση που
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, ή σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών υποβάλλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα, ή αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις
ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,

υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί του
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συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που αφορά ειδικότερα το υπό
εγκατάσταση είδος (υπόγειοι κάδοι αποθήκευσης απορριμμάτων), κατά τις τρεις (3)
προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2015- 2016-2017.
Για την τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας:
1. Πίνακας των κυριότερων έργων που εκτέλεσε/παρείχε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος
Ανάδοχος και είναι όμοια με την υπό ανάθεση προμήθεια.
Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΕΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολο(αντικείμενο)
γισμός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Όπου
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:
1.α. Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται συστατική
επιστολή, πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια
Αρχή.
β. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη,
είτε του υποψηφίου Αναδόχου, συνοδευόμενη από αντίγραφο σχετικού τιμολογίου που εκδόθηκε
και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.
2.Πίνακας στελεχών και προσωπικού που θα παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες συνοδευόμενος
από βεβαίωση του κατασκευαστή του υπό εγκατάσταση συστήματος υπόγειων κάδων, με βάση
την οποία τα αναφερόμενα άτομα του Οικονομικού Φορέα εξουσιοδοτούνται να παρέχουν την εν
λόγω προμήθευα.
3.Αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης κινητού (-τών) συνεργείο (-ων) : άδειες κυκλοφορίας οχημάτων,
κατάλογος εργαλείων και τεχνικού εξοπλισμού.
4.Πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO 9001 και ΕΝ ΙSO 14001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής που καλύπτει
το αντικείμενο της σύμβασης
5.Πιστοποιητικά ότι ακολουθούν οι κάδοι τα STANDARDS EN 840-2/5/6 ή ισοδύναμά
6.Για τις εργασίες συγκόλλησης της κατασκευής πιστοποιητικά κατά ΕΝ ΙSΟ 15614-1 και
πιστοποιητικά ικανότητας ηλεκτροσυγκολλητή κατά ΕΝ 9606-1 ή ισοδύναμα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
α. Φυσικά πρόσωπα
I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα του άρθρου 9, παρ. 1 της παρούσας διακήρυξης.
II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης,
ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής
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επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από
εθνικές διατάξεις νόμου.
III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Σημείωση: Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού.
IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, έκδοσης
τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι σ’ αυτό.

β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
γ. Συνεταιρισμοί
-Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
δ. Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
Επιπλέον των ανωτέρω θα προσκομιστούν μόνο ταχυδρομικά κατάλογοι με στοιχεία τεχνικών
προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και
με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά
και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο
τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, με
ηλεκτρονικό τρόπο, σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
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Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και
δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση
που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος, συνιστά
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση
των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την
κατά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα, για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. διακοπή ρεύματος,
μη δυνατότητα πρόσβασης στο internet, απεργία κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα δύο (2)
εργάσιμες ημέρες μετά την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος
ενημερώνει μέσω του συστήματος όλους του διαγωνιζόμενους για την αναβολή. Εάν υπάρξει
κώλυμα και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται ομοίως.
Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης
είτε για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύμβασης.
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που ο εν λόγω διαγωνισμός
αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (άρθρ. 32 παρ. 2α Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
Η απόφαση κατακύρωσης, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του διαγωνισμού
www.promitheus.gov.gr μαζί με τα υπόλοιπα αρχεία του διαγωνισμού ώστε να λάβουν γνώση
όλοι οι διαγωνιζόμενοι.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν. 3886/2010.
β) Νομιμότητα απόφασης κατακύρωσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου
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γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρ. 80.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν
μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής .
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ .
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372
παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα
Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή
της σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση χωρίς να
συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά.
δ. Την προσφερόμενη τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του υλικών
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της
με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα
παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι'
αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
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β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου &
Προμηθειών.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος Οικονομικός Φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του
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. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύμβασης, τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους (αρ. 18 παρ. 2 του Ν.4412/16).
Εκτελεστέα θεωρείται η σύμβαση μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των τμημάτων μπορεί να παρατείνεται εφόσον τηρούνται οι
όροι του άρ. 132 του Ν. 4412/16,με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά
από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας
Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την
εκτέλεση της σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, θα επιλύεται από τα
αρμόδια δικαστήρια της έδρας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.
Υπόδειγμα σύμβασης δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 2/2018 μελέτη είδη θα παραδοθούν, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στο άρ. 7 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης, στα προβλεπόμενα
σημεία λειτουργίας, τα οποία είναι τα κατωτέρω :
Πλατεία Ειρηνοδικείου Λίμνη
Πλατεία Μελά Λίμνη
Πλατεία παλιού Δημοτικού Σχολείου Λίμνη
Πλατεία παλιό λιοτρίβι Λίμνη
Πεζόδρομος Οσίου Χριστοδούλου Λίμνη
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο της προμήθειας εντός 6 (έξι) μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και τα υπό προμήθεια τμήματα θα φυλάσσονται και
θα ενσωματώνονται στο σύνολο της προμήθειας με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης των δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν με φροντίδα,
δαπάνη του Αναδόχου. Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για την κατασκευή και διαμόρφωση του
φρεατίου εγκατάστασης κάθε συστήματος, θα γίνουν με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου.
Επιπλέον με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου θα γίνει αποκατάσταση της εκάστοτε
επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση, καθώς και όλες οι απαιτούμενες
εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρ. 208 του Ν. 4412/2016
από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού,
ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την
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υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να τοποθετήσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Η Τεχνική Υπηρεσία, με απόφασή της, καθόσον η σύμβαση είναι μικτή (προμήθεια και έργο) και
απαιτείται παρακολούθηση, θα ορίσει ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της
Υπηρεσίας, στον οποίο θα ανατεθούν επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της
σύμβασης και θα λειτουργεί ως συντονιστής, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και την επιτροπή
παραλαβής (αρ. 216 παρ. 2 του Ν. 4412/16).Τα καθήκοντα του επόπτη είναι ενδεικτικά: η
πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της
συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης (αρ. 216 παρ. 3 του Ν. 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:
Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.
Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
-Η σύμβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του Δήμου.
-Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, µε απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 25ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των υλικών μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με έκδοση αντίστοιχων
εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών
και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.
Κρατήσεις-Φόροι:
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία, εκτός από το Φ.Π.Α, που βαρύνει τον Δήμο.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, παρακρατούνται από το πρώτο εξοφλητικό
τιμολόγιο και εξοφλούν τις αντίστοιχες εφημερίδες.

Κατά τα λοιπά όσοι όροι δεν περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, αναφέρονται στα συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHRISTOS KALYVIOTIS
Ημερομηνία: 2019.01.04 12:24:17
EET

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
Σελίδα 35 από 62

19PROC004303802 2019-01-04

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2018

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ……………., έδρα……….., οδός…….…, αριθμός……., τηλέφωνο…..…,
fax……
ΘΕΜΑ : «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και
ανακύκλωσης στην πηγή»

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Υπόγειο σύστημα κάδων διαλογής και
ανακύκλωσης αποβλήτων στην πηγή
εγκατεστημένο στο φρεάτιό του

5

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €

ΣΥΝΟΛΟ €

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

……./ .... / 201…
Ο προσφέρων
Σφραγίδα-Υπογραφή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
A/A
1
2
3
4
5

6

7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Σύνολο συστημάτων εγκατεστημένων στα
φρεάτιά τους
Οι διαστάσεις του κενού χώρου του φρεατίου
είναι ίσες με 3050 x 2300 x 2070mm (μήκος x
πλάτος x ύψος), με απόκλιση ± 5%
Τα περιμετρικά τοιχώματα του φρεατίου είναι
πάχους 200 mm με απόκλιση ± 5%
Κατάλληλη βάση, πακτωμένη στο δάπεδο
του φρεατίου
Μεταλλική αντιολισθητική κάτω επιφάνεια –
πλατφόρμα με τέσσερις κοινούς πλαστικούς
τροχήλατους κάδους των 1100 lit
Ανθρωποθυρίδα στην κάτω επιφάνεια για τη
δυνατότητα ελέγχου από ειδικό, με το
σύστημα ανυψωμένο
Μεταλλική αντιολισθητική επάνω επιφάνεια –
πλατφόρμα,
με
θυρίδες
εισαγωγής
διαφορετικών χρωμάτων ή επιγραφών
ανάλογα με το υλικό που συλλέγεται,
κατασκευασμένες από πλαστικό ή μέταλλο
κατ’ επιλογή του Δήμου, απλής χρήσης και
μέγιστης δυνατής αναγνωρισιμότητας από
τους πολίτες με σκοπό την καλύτερη δυνατή
συλλογή των υλικών
αντικατάσταση

των

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

Χαμηλού κόστους
θυρίδων εισαγωγής

9

Δυνατότητα απόρριψης και προσωρινής
αποθήκευσης ως και επτά διαφορετικών
υλικών, μεταξύ των οποίων τέσσερα μεγάλης
παραγωγής
και ξεχωριστή λύση για τα
χαρτοκιβώτια κατ’ επιλογή του Δήμου

ΝΑΙ

10

Ο χώρος των κάδων μεταξύ της κάτω και της
πάνω πλατφόρμας, είναι ύψους τουλάχιστον
1,70 m για την εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή
των κάδων από τους υπαλλήλους.

ΝΑΙ

11

Οι κάδοι ασφαλίζουν και δεν μετακινούνται
κατά την άνοδο ή κάθοδο του συστήματος

ΝΑΙ

12

Η υδραυλική ανύψωση του συστήματος
γίνεται με ένα κατάλληλο έμβολο διπλής
ενεργείας

ΝΑΙ

13

Υδραυλικό φρένο που ακινητοποιεί το
σύστημα σε περίπτωση διακοπής της
υδραυλικής παροχής

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Ο οπτικός έλεγχος του εμβόλου και του
φρένου για τυχόν διαρροές, επιτυγχάνεται με
την είσοδο στον χώρο των κάδων και την
κάθοδο του συστήματος

ΝΑΙ

15

Η υδραυλική ανύψωση του συστήματος
γίνεται με ένα κατάλληλο υδραυλικό
σύστημα, (υδραυλική αντλία και έμβολο
διπλής ενεργείας), το οποίο λαμβάνει κίνηση
από
μονοφασικό
ηλεκτροκινητήρα
κατάλληλης ισχύος

ΝΑΙ

16

Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται με
τηλεχειρισμό
από
τον
υπάλληλο
καθαριότητας

ΝΑΙ

17

Η αποκομιδή θα πρέπει να γίνεται από τα
συμβατικού
τύπου
απορριμματοφόρα
οχήματα του Δήμου, τα οποία σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί
μετατροπές ή προσθήκες στον υπάρχοντα
εξοπλισμό τους.

ΝΑΙ

18

Η περιοδική συντήρηση του συστήματος είναι
η μικρότερη δυνατή

ΝΑΙ

19

Σε περίπτωση μη αντιμετωπίσιμης από ειδικό
βλάβης, το κινητό μέρος του συστήματος
αφαιρείται με χρήση γερανού

ΝΑΙ

20

Θεμελιακή γείωση περιμετρικά του φρεατίου
αποτελούμενη
από
μεταλλική
επικασσιτερωμένη
πάχους
3mm
στερεωμένη επάνω στον οπλισμό με τελική
μετρούμενη αντίσταση μικρότερη των 0,5 Ω

ΝΑΙ

21

22

Βάση από σκυρόδεμα επί της οποίας θα
τοποθετηθεί κατάλληλο μεταλλικό PILLAR
από γαλβανιζέ λαμαρίνα στεγανό τέτοιων
διαστάσεων που να είναι δυνατή η
τοποθέτηση
μονοφασικού
μετρητή
ηλεκτρικής ενέργειας και του ηλεκτρικού
πίνακα διανομής . Στην θέση που θα
τοποθετηθεί ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας
θα υπάρχει μικρό παράθυρο για καταγραφή
της μέτρησης
Ηλεκτρικός Πίνακας διανομής από κατάλληλο
πλαστικό υλικό βαρέως τύπου στεγανός ο
οποίος θα φέρει μονοφασικά
όργανα
διακοπής και ασφάλειας. Δηλαδή διακόπτη
,
ράγας 40Α Ασφάλεια ράγας 32Α , Ρελλέ
διαφυγής ράγας , ενδεικτική λυχνία ράγας
καθώς και ότι άλλο από τα παραπάνω
απαιτηθεί για την σωστή τροφοδοσία του
συστήματος ανύψωσης – υπογείωσης των
κάδων

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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24

25

26

27

28

Σωλήνα 6μ 3΄΄ γαλβανιζέ πράσινη ετικέτα με
σπείρωμα και τάπα στην κεφαλή αυτής.
Επίσης επάνω σε αυτή την σωλήνα θα
στερεωθεί σωλήνα γαλβανιζέ 1΄΄ τεσσάρων
(4) μέτρων πράσινη ετικέτα και με καμπύλη
θα καταλήγει εντός του pillar και από την
οποία θα διέρχεται το παροχετευτικό καλώδιο

Παροχοκαλώδιο από μετρητή ηλεκτρικής
ενέργειας μέχρι πίνακα διανομή αλλά και
καλώδια από πίνακα διανομής μέχρι το
κιβώτιο ελέγχου του συστήματος και μέχρι το
σύστημα ανύψωσης – υπογείωσης
Πρόβλεψη για φωτισμό σημείου και
τοποθέτηση πινακίδας προσοχή κίνδυνος
ρεύμα
Τοποθέτηση μονοφασικού μετρητή ΔΕΗ –
υλικών
ΔΕΗ
και
προσκόμιση
σχεδιαγραμμάτων και υπεύθυνων Δηλώσεων
για την ηλεκτροδότηση των σημείων. (Η
δαπάνη που θα προκύψει για την σύνδεση
προς την Επιχείρηση Ηλεκτρικής βαρύνει τον
Ανάδοχο του έργου)

Κατασκευή
ενός
μικρού
φρεατίου
διαστάσεων 50cmx50cm βάθους 50cm στη
βάση του φρεατίου για τοποθέτηση αντλίας
υδάτων με ενσωματωμένο φλοτέρ αυτόματης
εκκίνησης (με χαρακτηριστικά κατ’ελάχιστον:
W:600Ηp, V:230V, Q:9000L/H, Η:8m και
έξοδος: 1’’) και η οποία θα οδηγεί τα όμβρια
που τυχόν εισέλθουν, προς το πλησιέστερο
δίκτυο αποχέτευσης.
(Σημειώνεται ότι η δαπάνη των σωληνώσεων
και όλων των εργασιών που αφορούν την εν
λόγω εργασία βαρύνουν εξολοκλήρου τον
Ανάδοχο εντός απόστασης του δικτύου
αποχέτευσης από τη θέση του φρεατίου το
πολύ 20m.Πέραν αυτής της απόστασης η
δαπάνη των εν λόγω εργασιών είναι ευθύνη
του Δήμου)
Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
(ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 -ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )……………….. Ημερομηνία έκδοσης ………………
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ΕΥΡΩ .…………………
Προς
ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
34005 ΛΙΜΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ………………………………………………..… υπέρ της
εταιρείας ………………………. Δ\νση …………………………… δια τη συμμετοχή της εις το
διενεργούμενο διαγωνισμό της …./.…/…. για την προμήθεια ………………………………
σύμφωνα με την υπ. αρ…..\ δ\ξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της
προμήθειας που υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, μόνο τις από την συμμετοχή εις τον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 30 ημέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )………….. Ημερομηνία έκδοσης………………
ΕΥΡΩ………………..
Προς
Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
34005 ΛΙΜΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) …………..……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας …………………………………………… Δ\νση
…………………….
για την καλή
εκτέλεση
από
αυτήν των όρων της με
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αριθμό………….σύμβασης,
που
υπέγραψε
μαζί
σας
για
τη
προμήθεια
…………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του ……………….
και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )………….. Ημερομηνία έκδοσης………………
ΕΥΡΩ………………..
Προς
Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
34005 ΛΙΜΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) …………..……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας …………………………………………… Δ\νση
…………………….
για την καλή
εκτέλεση
από
αυτήν των όρων της με
αριθμό………….σύμβασης,
που
υπέγραψε
μαζί
σας
για
τη
προμήθεια
…………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του ……………….
και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της
σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι
του Ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 120,
λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης και μπορεί να βρεθεί
σε αρχείο doc στην ιστοσελίδα της Αρχής:www.hsppa.gr
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6182
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΙΜΝΗ 34005 ΕΥΒΟΙΑ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ και ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- Τηλέφωνο: 2227350133 & 22273 50221
- Ηλ. ταχυδρομείο: douri@0728.syzefxis.gov.gr & liakop@0728.syzefxis.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου: www.malian.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Βελτίωση και αναβάθμιση πλατειών και πεζοδρόμων του Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης-Αγίας Άννας με την τοποθέτηση υπογείων συστημάτων κάδων διαλογής
αποβλήτων και ανακύκλωσης στην πηγή CPV: 44613400-4
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΕΝΑ (1) ΕΝΙΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας [ ] Ναι [] Όχι
κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου
20: ο οικονομικός φορέας είναι
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προστατευόμενο
εργαστήριο,
iv
«κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων
προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο
ποσοστό
των
εργαζομένων
με
αναπηρία
ή
μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε
ποια
κατηγορία
ή
κατηγορίες
εργαζομένων
με
αναπηρία
ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν
οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων
οικονομικών
φορέων
ή
διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση
συμπληρώστε
και
υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό
αριθμό
εγγραφής
ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε
θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής
εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική

[...............]
[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται [……][……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία
σύναψης
δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος
για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας
ένωσης
ή
κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά
περίπτωση,
αναφορά
του [ ]
τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
[……]
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και [……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή [……]
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
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Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης
που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
δωροδοκίαx,xi·
απάτηxii·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
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απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
ισχύει;
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
xviii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από σημείο-(-α): [ ],
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή λόγος(-οι):[ ]
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί β) [……]
[ ]·
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε
περίπτωση
καταδικαστικής [] Ναι [] Όχι
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή
φόρων
ή
εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει [] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
γ) Πώς διαπιστώθηκε η αθέτηση των β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη -[] Ναι [] Όχι
και δεσμευτική;
-[……]·
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης -[……]·
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ή έκδοσης απόφασης
Σε
περίπτωση
καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
να Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

να

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει [] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε)
έχει
υπαχθεί
σε
διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
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- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά
με
τη
συνέχιση
της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό
επαγγελματικό
παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συμφερόντωνxxix,
λόγω
της
συμμετοχής
του
στη
διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
[.........…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
της
διαδικασίας
σύναψης
της
xxx
σύμβασης ;
[...................…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαμβανόμενη
xxxi
πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης
σύμβασης
με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
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σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της
προηγούμενης
σύμβασης
,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί ο οικονομικός φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές
πληροφορίες
που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης
ή
να
παράσχει
εξ
αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις
που
αφορούν
τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση
μετοχών Απάντηση:
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxii:
Συντρέχουν
οι
προϋποθέσεις [] Ναι [] Όχι
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
του ν. 3310/2005 ;
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε
άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των Απάντηση
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι
εγγεγραμμένος
στα
σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος έτος:
[……]
κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για εργασιών:[……][…]νόμισμα
τον αριθμό οικονομικών ετών που έτος:
[……]
κύκλος
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή εργασιών:[……][…]νόμισμα
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της έτος:
[……]
κύκλος
σύμβασης :
εργασιών:[……][…]νόμισμα
και/ή,
1β) Ο
μέσος ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα για
τον αριθμό ετών που απαιτούνται (αριθμός
ετών,
μέσος
κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην εργασιών):
πρόσκληση ή στα έγγραφα της [……],[……][…]νόμισμα
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Σελίδα 50 από 62

19PROC004303802
2019-01-04
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα
στον επιχειρηματικό τομέα που
καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο
μέσος ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα
στον τομέα και για τον αριθμό ετών
που
απαιτούνται
στη
σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

(αριθμός
ετών,
μέσος
εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

κύκλος

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες […................................…]
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία
που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές
του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός
της
απαιτούμενης
xxxvi
αναλογίες
που ορίζονται στη σχετική αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα και η αντίστοιχη αξία)
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην [……][…]νόμισμα
ασφαλιστική
κάλυψη
επαγγελματικών
κινδύνων
του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές [……..........]
ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες
(ενδέχεται
να)
έχουν
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
δηλώνει ότι:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση που έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη των εγγράφων):
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της [……][……][……]
σύμβασης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας
έχει
προβεί
στις
ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του
είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις
ημερομηνίες και τους παραλήπτες
δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους
για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί
να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα
μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης
της
αλυσίδας

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά
τα μέσα μελέτης και έρευνας που
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών
προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά
την εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό
για την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται,
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11)
Για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]

[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει
τα
απαιτούμενα
πιστοποιητικά
γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12)
Για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει
τα
απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα
ινστιτούτα
ελέγχου
ποιότητας
ή
υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων,
επαληθευόμενη
με
παραπομπές
στις
τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας Απάντηση:
και
πρότυπα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα
απαιτούμενα
πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης
της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές [……] [……]
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αφορά το σύστημα διασφάλισης έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
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να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα
απαιτούμενα
συστήματα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής
[……] [……]
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): [……][……][……]
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς [….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό
του
αριθμού
των
υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον
ζητούνται
ορισμένα [] Ναι [] Όχιxlv
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός
φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
μορφές των εγγράφων): [……][……][……]xlvi
αποδεικτικών
στοιχείων
διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
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β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως 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).

x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού
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δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73
παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται 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
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και
άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.
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xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.

xxxvi

Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
(ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ )
∆ηµόσια Σύµβαση που αφορά την «Προµήθεια…..»
Στη Λίμνη σήµερα ....................., ηµέρα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο
∆ήµος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στη Λίμνη µε
Α.Φ.Μ. 800202091 και ∆.Ο.Υ. Χαλκίδας και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο
Μαντουδίου – Λίμνης – άγιας Άννας, Χρήστο Καλυβιώτη και αφετέρου ο/η κ.
........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... µε την
επωνυμία
«.....................................................» µε δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός,
αριθµός),
Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., µε Α.Φ.Μ. .................... & ∆.Ο.Υ. ......................
και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα
καλείται στο εξής «ανάδοχος/προµηθευτής», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το
από .............. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν
αποδεκτά τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
. κατακυρώθηκε στον ανάδοχο
«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του Ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισµού, για την

Προµήθεια ………………… (∆ιακήρυξη

………),

και

στην

τιµή

της

οικονομικής

του

προσφοράς
………………...
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την
σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους ορούς:
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΗ
Με την παρούσα σύµβαση ο ∆ήµος Μαντουδίου – Λίμνης – άγιας Άννας αναθέτει στον ανάδοχο και
αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση την Προµήθεια ………………
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 2/2018 μελέτη είδη θα παραδοθούν, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στο άρ. 7 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης, στα
προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας, τα οποία είναι τα κατωτέρω :
Πλατεία Ειρηνοδικείου Λίμνη
Πλατεία Μελά Λίμνη
Πλατεία παλιού Δημοτικού Σχολείου Λίμνη
Πλατεία παλιό λιοτρίβι Λίμνη
Πεζόδρομος Οσίου Χριστοδούλου Λίμνη
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο της προμήθειας εντός 6 (έξι) μηνών
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και τα υπό προμήθεια τμήματα θα
φυλάσσονται και θα ενσωματώνονται στο σύνολο της προμήθειας με αποκλειστική ευθύνη
του Αναδόχου.
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες
κρατήσεις. Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης των δικτύων Ο.Κ.Ω. θα
γίνουν με φροντίδα, δαπάνη του Αναδόχου. Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για την κατασκευή
και διαμόρφωση του φρεατίου εγκατάστασης κάθε συστήματος, θα γίνουν με φροντίδα και
δαπάνες του Αναδόχου. Επιπλέον με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου θα γίνει
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αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση,
καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρ. 208 του Ν.
4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β
του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται
να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να τοποθετήσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
Η Τεχνική Υπηρεσία, με απόφασή της, καθόσον η σύμβαση είναι μικτή (προμήθεια και έργο)
και απαιτείται παρακολούθηση, θα ορίσει ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της
Υπηρεσίας, στον οποίο θα ανατεθούν επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της
σύμβασης και θα λειτουργεί ως συντονιστής, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και την
επιτροπή παραλαβής (αρ. 216 παρ. 2 του Ν. 4412/16).Τα καθήκοντα του επόπτη είναι
ενδεικτικά: η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο
έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης (αρ. 216 παρ. 3 του Ν.
4412/16.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» και
207 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την προσκόμιση των νοµίµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής.
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4270/14
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύµφωνα µε την κείμενη νοµοθεσία, µη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον προµηθευτή.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ανατεθεί και δεν αναλωθεί το σύνολο του ανατεθειμένου
προϋπολογισμού εντός της διάρκειας της σύµβασης, ο ανάδοχος δικαιούται µόνο την αµοιβή για
την παράδοση των ειδών έως τη λύση της σύµβασης υπηρεσίες σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρούσα και παραιτείται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την αναζήτηση
του υπολοίπου της αµοιβής και οποιασδήποτε µορφής αποζημίωσης.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με έκδοση αντίστοιχων
εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών
και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο, παρακρατούνται από τον πρώτο εξοφλητικό
λογαριασμό και εξοφλούν τις αντίστοιχες εφημερίδες.
Κατά τα λοιπά όσοι όροι δεν περιέχονται στην παρούσα σύμβαση, αναφέρονται στα συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των ειδών και των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής του άρθρου 221 παρ.3 του ν. 4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύµφωνα
µε το εδάφιο β΄, της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του νόµου 4412/16, όπως ισχύει.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από του όρους της σύµβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των
παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται στα τεύχη του Διαγωνισμού
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µμεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µμεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση
του ∆ήµου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ο τελευταίος δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το ∆ηµοτικό Συμβούλιο µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του v. 4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και για έξι μήνες µε
δυνατότητα παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, µέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση).
β) σε περίπτωση δημόσιας σύµβασης προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συμβατικό χρόνο
ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
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4412/16
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύµβασης υπηρεσιών:
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί µε τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση
όταν:
α) εάν η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16
όπως ισχύει).
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του ∆ηµοτικού Συμβουλίου) ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των
συµβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει µμεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την
εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο
Νοµό Ευβοίας αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα
δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται µεταξύ τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
από τους συμβαλλόμενους σε τρία όµοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στο
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του ∆ήµου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας,
το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
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