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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗΜΔΗΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την
«Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση απόρων
του Κέντρου Σίτισης του Δήμου Κομοτηνής
(για περίπου 250 εργάσιμες ημέρες και για διακόσιους είκοσι (220) απόρους)»
συνολικού προϋπολογισμού 170.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%),
{Φ.Π.Α. ίσο με 33.000,00€}.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και στον ανάδοχο θα έχει
χρονική διάρκεια από την υπογραφή της και για περίπου 250 εργάσιμες ημέρες.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπογραφεί νέα σύμβαση πριν ολοκληρωθεί η αριθ.
14882/30-05-2016 (16SYMV004515010 2016-06-03) σύμβαση που είναι σε ισχύ (διάρκεια
της οποίας είναι για 160 εργάσιμες ημέρες από την 30-05-2016).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1.

Το Ν. 3463/2006 «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

2.

Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20.03.2007)«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορών του
δημοσίου στον Νομαρχιακό και τοπικό τύπου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-
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200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
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3.
Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752
/22-7- 2011 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
5.

Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»και έως την ημερομηνία
παύσεως ισχύος του 31.12.2016.
6.

Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) για την σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Αρχείου Δημοσίων Συμβάσεων.
7.

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

8.

Το άρθρο 1 παρ. Ζ' (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και Δημοσίων
Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α'/9-5-2013).
9.

Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”.
10.

Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις.
11.

Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- ΚαταργήσειςΣυγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων».
12.

Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα την
υποπαράγραφο ΣΤ.20 του άρθρου 1 “Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων” που αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013.
13.

Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
14.

Το Ν. 2741/1999 άρθρο 8 (ΦΕΚ 199/Α) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
15.

Την υπ' αριθμ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
16.

Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα
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«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
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17.
Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).
18.

Την υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16.11.2016) απόφαση της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω
των ορίων των οδηγιών.
19.

Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

20.

Το από 21-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικών Πολιτικών με το οποίο αναφέρεται
ο αριθμός των δικαιούχων της σίτισης.
21.

Την αριθ. 73/2016 σχετική μελέτη (ΑΔΑΜ 16REQ005450115 2016-11-24) του
τμήματος προμηθειών του Δήμου.
22.

Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Κομοτηνής
οικονομικού έτους 2017 (Κ.Α.Ε 15.6481.03).
23.

Την υπ' αριθ. 361α/2016 Α.Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας της εν λόγω υπηρεσίας.

24.

Την υπ' αριθ. 212/06-12-2016 Α.Ο.Ε. για την έγκριση δαπάνης και διάθεση της
πίστωσης. (Αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 561/2016)
25.

Την υπ' αριθ 216/06-12-2016 Α.Ο.Ε. για την κατάρτιση των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
26.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη και ερμηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες
προσφορές για την «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας μεσημεριανού γεύματος για
τη σίτιση απόρων του Κέντρου Σίτισης του Δήμου Κομοτηνής» για περίπου 250 ημέρες,
προϋπολογισμού δαπάνης 170.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά του
ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.
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Προς κατανόηση των όρων της παρούσας
διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους
εξής όρους:

«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος Κομοτηνής.

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»:
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για
τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, με τη χρήση και
εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

«Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακός Τόπος του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στoν
οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο ≪ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ≫ (και με
λατινικούς

χαρακτήρες

≪PROMITHEUS≫)

και

με

ηλεκτρονική

διεύθυνση

www.promitheus.gov.gr.

«Ενδιαφερόμενος/Οικονομικός Φορέας»: Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή
Δημόσιος Φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και
έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών 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, 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 Κομοτηνής, δηλαδή την αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση των πρακτικών και την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).

«Επιτροπή Ενστάσεων»: Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εξέταση των
προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, τα μέλη της οποίας είναι διαφορετικά από της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν.
4412/2016).

«Ανάδοχος»: ο υποψήφιος στον οποίο θ' ανατεθεί η υπηρεσία, και θ' αποδεικνύεται με
σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με την κάθε αναθέτουσα αρχή χωριστά, μετά
την νομιμοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, για την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ' αυτήν
παραρτήματα, 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.

«Πιστοποιημένοι οικονομικοί φορείς - χρήστες του συστήματος»: η ομάδα αυτή
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περιλαμβάνει τους οικονομικούς φορείς του άρθρου 2 περ. 11 του ν. 4412/16. Οι χρήστες αυτοί
έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε στοιχεία ενδιαφέροντός τους σχετικά με τους διαγωνισμούς
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για τους οποίους έχουν υποβάλει προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας έχει πρόσβαση μόνο
στα δικά του στοιχεία και στα στοιχεία των διαγωνισμών που συμμετέχει.

«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 εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο. Οι υπεύθυνες
δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ενώ η ημερομηνία σύνταξης τους δεν θα
πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

«Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται η
σύμβαση που θα υπογράψει ο μειοδότης με την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 1ο
Όργανο, Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του
Διαγωνισμού

1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Η αναθέτουσα Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας είναι ο Δήμος
Κομοτηνής Ο.Τ.Α. που έχει τα εξής στοιχεία:
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR113
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Κομοτηνής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πλατεία Γεωργίου Βιζυηνού 1
ΠΟΛΗ: Κομοτηνή, ΤΚ: 69133
Α.Φ.Μ.: 997687930 Δ.Ο.Υ.: Κομοτηνής
Τηλ: 2531352448, 2531352426, Φαξ: 2531081659
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr
1.2 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που
ορίστηκε με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής.
1.3 Ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 22
ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 121 παρ. 1α του Ν.4412/2016).
1.4 Α/Α 29738 διαγωνισμού στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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1.5 Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί υποψήφιοι ανάδοχοι οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν
την παροχή υπηρεσίας (σίτιση απόρων του Δήμου Κομοτηνής) σύμφωνα με τις κείμενες
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1.6 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι
οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών
διαγωνισμών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση
των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται.
1.7 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
1.8 Οι ημερομηνίες για τον διαγωνισμό είναι οι εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
και ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.
gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07 – 12 -2016
29 – 12 -2016
ΗΜΕΡΑ Τετάρτη ΗΜΕΡΑ Πέμπτη και
και ΩΡΑ 8:00 π.μ
ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

06 – 12 - 2016

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13, στα άρθρα 36 και 37 παρ.3 του Ν.
4412/2016 και στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία από
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το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής, οδός Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή και στα
τηλέφωνα 2531352426-448 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως επίσης και από τη
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Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής.
Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής
απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς
υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων
υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών
χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των φορέων προς
τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με
ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν
επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου η παρέμβαση στη
διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Υπηρεσίας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των
170.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (137.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.) για το
οικονομικό έτος 2017.
Αναλυτικά, οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του
Δήμου για το οικονομικό έτος 2017:


Ποσό 170.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6481.03, οικονομικού έτους 2017, με τίτλο

«Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2017».
Άρθρο 3ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση
δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας, ήτοι επιχειρήσεις που
παρέχουν υπηρεσίες σίτισης και έχουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας, καθώς επίσης και
τον απαραίτητο εξοπλισμό, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
2.
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
Δημοσίων συμβάσεων. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή
1.
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αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία
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επιμελητήρια και να έχουν το δικαίωμα της τοποθέτησης του εν λόγω αντικειμένου. (άρθρο 25
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
3.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ψηφιακή
υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής
αποθήκευσης, δηλαδή να δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής
(USBtoken). Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή αναφέρεται στην
ιστοσελίδα
της
Αρχής
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων
http:/www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/Su
pervisedList.html.
Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος
ταυτοποιούνται ως εξής :
•
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNetτης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
•
Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΑΠ (VATIdentificationNumber) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα 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 pdfμε επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, 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 όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI - ΜΗΤΡΩΑ του Ν.
4412/2016, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
10

μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
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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 4ο
Αποκλεισμός υποψηφίων

Ι.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) όταν:
1.
Υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C195 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 L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία
και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101
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της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α'
215).
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
τον. 4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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.
Σημείωση: Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 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.

Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν 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.
2.

ΙΙ.
Ο Δήμος Κομοτηνής - Αναθέτουσα αρχή- μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή
σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/16,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν 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,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/16, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
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την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
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είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.
4412/16,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
ι) Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης. Μη έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης. Προσφορά που είναι αόριστη και
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την
τεχνική προδιαγραφή και τους απαράβατους όρους- απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Προσφορά
στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή και εμφανίζει τιμές σε
οποιαδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της
προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με
αντιπροσφορά. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά είτε στο σύνολο της, είτε στα επιμέρους
τμήματα της προμήθειας. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρούσα διακήρυξη. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα
διακήρυξη.
ΙΙΙ.
Ο Δήμος Κομοτηνής - Αναθέτουσα αρχή- μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή
σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα εάν:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται
όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
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των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση:
α) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται ανωτέρω για επιτακτικούς
λόγους δημόσιου συμφέροντος, π.χ. δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
β) να μην επιβάλει τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στη περ. 8, 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, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Άρθρο 5ο
Συμβατικά στοιχεία
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:
Η παρούσα διακήρυξη
Οι τεχνικές προδιαγραφές
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός
Ο αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός
Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς

7. Η προσφορά του μειοδότη
8. Τα από το διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν με

την προσφορά.
Άρθρο 6ο
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται στον

ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης. Οι ποσότητες των γευμάτων, που
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και ο Δήμος δεν είναι
υποχρεωμένος να τις καταναλώσει όλες. Σε περίπτωση όμως που επιθυμεί η αναθέτουσα
αρχή να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
για την παροχή αυτών.
2. Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εξομοιώνονται με αντιπροσφορές, δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.
4. Η ισχύς των προσφορών θα είναι εξάμηνη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως
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απαράδεκτη.
5. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δε γίνονται δεκτοί.
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6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα
έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Στην
αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
8. Οι προσφορές (στην έντυπη μορφή τους και όπως αποτυπώνονται στο αρχείο .pdf) δεν
πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.
9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από
τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Διευκρινίσεις δίνονται από
τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, όπως προβλέπει
η κείμενη νομοθεσία. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
10. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
11. Καθώς κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, 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 υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
12. Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο
είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας , μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από
τις διευκρινήσεις , οι οποίες παρέχονται , σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη
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μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από
το αρμόδιο όργανο.
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13. Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 (Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών

και δικαιολογητικών): i). Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. ii). Η πιο πάνω
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε
παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης,
αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
14. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, κατά την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας
βίας, και η αδυναμία αυτή πιστοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, τότε η Αναθέτουσα
Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους
συμμετέχοντες για αναβολή της ημερομηνίας αποσφράγισης.
Άρθρο 7ο
Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση. (παρ. 3 αρ.53 ν. 4412/16)
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
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συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
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Συνθήκη της Χάγης της 5ης. 10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Στα έγγραφα
της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. (παρ. 4 αρ.92 ν. 4412/16)
Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία.
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.
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.

Τα ενημερωτικά/τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.

Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε
κειμένου συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και
ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και
προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και
αναδόχου και των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και
τον ανάδοχο.
Άρθρο 8ο
Χρονική ισχύς προσφορών - Τιμές προσφορών

(άρθρο 97 του Ν. 4412/2016)
Α.
Η χρονική ισχύς των προσφορών ορίστηκε σε έξι μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 6 της
παρούσης.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση
της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72,
για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από
την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
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Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια
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ισχύος της προσφοράς. 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.
Β.
Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των
ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα).
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής :
α. Η τιμή του προσφερόμενου είδους απαλλαγμένη από το Φ.Π.Α.
β. Ο Φ.Π.Α., με τον οποίο επιβαρύνεται η προσφορά, θα βαρύνει το Δήμο.
γ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή.
Εφόσον η προσφορά δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω κατά περίπτωση
επιμερισμούς τιμήματος και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του
υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προ βλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής
περιόδου.
Γ. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές (άρθρο 88 του Ν.4412/16, άρθρο 69 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) σε σχέση με τα αγαθά, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων
για την παροχή των προϊόντων,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 89 τουΝ.4412/16,
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16,
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
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Άρθρο 9ο
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Κατάρτιση
και υποβολή προσφορών
1. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υ.Α. Π1/2390/2013 και στα άρθρα 36-37 του
Ν.4412/2016.
2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
α. Ένας υποφάκελος (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη
“Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” στον οποίο υποβάλλονται:


Η εγγύηση συμμετοχής,

Όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Συγκεκριμένα στον υποφάκελο αυτό περιλαμβάνονται :
Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο
άρθρο 10 της διακήρυξης σε αρχείο .pdf σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 και στο άρθρο 93 του Ν. 4412/16.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου .pdfκαι προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό (προκειμένου να παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού) με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής.
Διευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση
εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14.
Διευκρίνηση: Σε ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις ισχύουν τα εξής.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με
αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης και ημερομηνία
ψηφιακής υπογραφής από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως
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και την προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά των προσφορών στο Σύστημα.
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι εταιρεία και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις
ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και
πλήρεις σε στοιχεία οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.
Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη
της προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον
(υπο)φάκελο "Δικαιολογητικά συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά". Ομοίως δεν αναγνωρίζεται
και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής
υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον
(υπο)φάκελο "Οικονομική Προσφορά".
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
“Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτείται 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 (προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία θεωρούνται η πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.
Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdfτο
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης
των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του
υπογεγραμμένου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσει τον
παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων
που δηλώνει.
Ακολουθεί περιγραφή των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης.
Στήλη Προδιαγραφή-χαρακτηριστικά: στην στήλη αυτή αναγράφεται: «Συμμόρφωση ως
προς τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής
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έκθεσης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και του τιμολογίου μελέτης.
Στήλη απαίτηση: Στην στήλη απαίτηση έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ. που σημαίνει ότι η
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αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, οι συγκεκριμένες
προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και
προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
Στήλη απάντηση: Στην στήλη απάντηση σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ.
Απάντηση

Παραπομπή

Γενικά
Συμμόρφωση ως προς τους όρους της
διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών
προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης,
της συγγραφής υποχρεώσεων και του
τιμολογίου μελέτης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

β. Ένας υποφάκελος (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη
“Οικονομική προσφορά” στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα (προμηθευτή).

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
.pdfτο οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση
διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος και του υπογεγραμμένου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
Αποδεικτικό υποβολής. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής
προσφοράς.
Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται για ένα ημερήσιο γεύμα κατά άπορο (μερίδα
γεύματος).Για τη σύγκριση τιμών λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς ημερήσιου κόστους
σίτισης ανά άπορο χωρίς Φ.Π.Α. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και
προσφοράς των γευμάτων από το προσωπικό του αναδόχου.
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Καθένας που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό
θεωρείται ότι έχει υπόψη του τις ενδεχόμενες συνήθεις μεταβολές στις τιμές των υλικών και
των ημερομισθίων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της εργασίας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται
ανωτέρω, θα υποβληθούν στο Δήμο Κομοτηνής μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως
φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
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β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
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δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις
παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
>
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δήμος Κομοτηνής
>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: 33300/06-12-2016

>
Για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
>

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών για τον διαγωνισμό:

>

Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):
• επωνυμία,
• διεύθυνση,
• αριθμός τηλεφώνου,
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΟΥΠΑΡΑΛΗΠΤΗ –
ΝΑΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά και
μόνο σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής
προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους
αποστολείς τους.
Άρθρο 10ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά

Ι.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον έως και την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που οφείλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να προσκομίσουν,
σύμφωνα με και με το άρθρο 93 του ν. 4412/16, είναι τα κάτωθι:
Α) Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75),κατά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/16, δηλαδή:
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1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη ότι:
α) πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό.
β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν
διατάξεων και κείμενων νόμων, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
γ) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
δ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
ε) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
στ) η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες.
ζ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του
διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
η) ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρόμοιου έργου
εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό
πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
θ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι θα προμηθεύει τα προϊόντα με τις προδιαγραφές της σχετικής
μελέτης του διαγωνισμού και ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε αιφνιδιαστικό έλεγχο της
αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρείται η προμήθεια προϊόντων με τις
προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη και η σύμβαση.
Σημείωση: Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή, η οποία θα τροποποιεί τους όρους της σύμβασης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C195 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 L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
23

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
ζ) για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο
άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη η οποία θα αναφέρει:
α) ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή ότι έχει
προβεί σε διακανονισμό για την καταβολή τους,
β) ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ή ότι έχει προβεί σε διακανονισμό για την
καταβολή τους, {των ιδίων ως και των εργαζομένων του /παρ. 2 άρθρο 73}.
γ) τους φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και
δ) ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
ανασφάλιστο προσωπικό.
24

ε) ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον του ανατεθεί, θα τηρεί τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
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νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.
4. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, ότι:
α) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
β) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
5. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, στην οποία να δηλώνεται:
α) Ο διαγωνιζόμενος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι εγγεγραμμένος:
1. στο Οικείο Επιμελητήριο (Έλληνες πολίτες) κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή
2. στο Οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις (αλλοδαποί) κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Να ορίζει το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί και το ειδικό επάγγελμά του
αναφορικά με το αντικείμενο ανάθεσης του διαγωνισμού.
γ) Θα υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά όταν ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι θα
συμπληρώσει ή θα διευκρινίσει τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, όταν και εφόσον η
αναθέτουσα αρχή τον καλέσει για τον σκοπό αυτό.
δ) Διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας διάθεσης των
τροφίμων απόπιστοποιημένους οργανισμούς συμμόρφωσης:i)Πιστοποιητικό ISO 22000:2005
ή HACCP, το οποίο διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων στις εγκαταστάσεις
της επιχείρησης, στις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα, την παραγωγή των γευμάτων και
τη διάθεση για κατανάλωση και ii) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, σχετικό με την διάθεση
γευμάτων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. (άρθρο 56 του Ν.4412/16).
Σημείωση: Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, αρμόδιες είναι οι παρακάτω
τρεις ανώνυμες εταιρείες:
i) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (ΕΣΥΠ Α.Ε.),
ii) η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛΟΤ A.A.) και
iii) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ Α.Ε.)

δ) Διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό της επιχείρησης και των μέσων μεταφοράς των
γευμάτων.
ε) Κατέχει τη νόμιμη άδεια λειτουργία εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων.
Η/Οι υπεύθυνη/ες δήλωση/σεις υπογράφεται/ονται ψηφιακά από τον προσφέροντα
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και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείου .pdf και δεν προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή.
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμό η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
Β) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16,

Η «Εγγύηση συμμετοχής», ισούται με 1,00% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων
εβδομήντα πέντε ευρώ (1.375,00 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι εξάμηνη (ήτοι η εγγύηση να έχει
ως χρόνο τουλάχιστον επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης των προσφορών). Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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. 4412/16, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: α)
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και γ) την
ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα
35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα και περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Δηλαδή:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
26

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
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του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου:

Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :
1. Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια
Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες
δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν
δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το
Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η
(άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους
Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
2. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο
διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο
άτομο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα
έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά. Επίσης,
να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται
με τη σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύμβασης όργανα της αναθέτουσας αρχής.
3. Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα
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δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
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Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει:
1. Φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης καθώς και του τελευταίου σε ισχύ
καταστατικού της εταιρίας,
2. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν
γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., 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 εταιριών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένες.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία
εταιρίες, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό
πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται
όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με
την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό
για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος
αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση
του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.
Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει
προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την
αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά
το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από
τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να
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παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων
από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Κομοτηνής, ο οποίος και θα αποφασίσει
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σχετικά. Εάν ο Δήμος αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα
αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O
αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κομοτηνής.
Σύμφωνα με την παρ. 4 αρ. 92 ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν τεχνικά φυλλάδια
και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO) μπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Η προσφερόμενη τιμή επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής
προϋπολογισμένης τιμής. Οι οικονομικές προσφορές θα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά
στην οποία θα καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 11ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών - αξιολόγηση

1.
Τα οριζόμενα στις παρ. 1-3 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016 περί αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών προσαρμόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36 του
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Π1/2390/2013 (άρθρο 11).
Αποσφράγιση.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 04 / 01 / 2017 και ώρα 9:00
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των
διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των
ηλεκτρονικών υποφακέλων “Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά”. Για την
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που
παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι 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
υποφακέλων “Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά”, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων “Οικονομική
2.
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Προσφορά”, οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
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προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Τέλος πραγματοποιείται ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», του προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινό
ανάδοχο», μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της
αναθέτουσας αρχής.
3.
Αξιολόγηση.
i.
Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο
περιεχόμενο αυτών.
ii.
Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προβαίνουν στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Μετά την αποσφράγιση,
όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των προσφορών των
συνδιαγωνιζόμενών τους.
iii.
Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των περιεχομένων των
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» σύμφωνα με τους όρους
των εγγράφων της διακήρυξης και μετά την παραλαβή των φυσικών φακέλων.
iv.
Η επιτροπή επίσης αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές για τις οποίες έγιναν αποδεκτά τα
δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα παραπάνω καταγράφονται σε σχετικό πρακτικό περί αποδοχής
ή απόρριψης των προσφορών. Το πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου (Οικονομικής Επιτροπής), η οποία στη συνέχεια κοινοποιείται μέσω
συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 100 του
Ν.4412/2016.
v.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων,
ορίζεται ημερομηνία αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά», η οποία
γνωστοποιείται μέσω του Συστήματος στους συμμετέχοντες, των οποίων οι προσφορές δεν
απορρίφθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο. Τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης Διαγωνισμού προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά» κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε και τους
γνωστοποιήθηκε κατά τα παραπάνω.
vi.
Μετά την αποσφράγιση, όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν πρόσβαση
στα οικονομικά στοιχεία των προσφορών των συνδιαγωνιζόμενών τους. Στη συνέχεια η
επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και
συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό περί της κατάταξής τους, οπότε και προκύπτει
προσωρινός ανάδοχος. Το πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου (Οικονομικής Επιτροπής) η οποία κοινοποιείται μέσω Συστήματος σε όλους τους
συμμετέχοντες, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016.
vii.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προτείνει τον
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αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει
ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο
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διαβιβάζεται στην οικονομική Επιτροπή για έγκριση.
viii.
Τα σχετικά πρακτικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf υπογράφονται από τα μέλη της
επιτροπής και ψηφιακά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και αναρτώνται στο σύστημα
προκειμένου να γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες.
ix.
Οι κατά τα προβλεπόμενα αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή για τα υπόψη
στάδια του διαγωνισμού αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος,
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες
για ενημέρωση.
x.
Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων: η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης, το
οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο αποφασίζον διοικητικό όργανο για τη λήψη και έκδοση της
προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.
xi.
Μετά την ολοκλήρωση των διακριτών σταδίων αξιολόγησης και την απόφαση την
αρμόδιου οργάνου ανακηρύσσεται ο “προσωρινός μειοδότης”, ο οποίος ειδοποιείται μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος από το αρμόδιο πιστοποιημένο όργανο να υποβάλει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
Κατά των πρακτικών οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να πραγματοποιήσουν
ένσταση/προσφυγή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της παρούσας
διακήρυξης.
Άρθρο 12ο
Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης

(Άρθρα 80 και 103 του Ν.4412/2016)
Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως και ηλεκτρονικά τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, που δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την
αποστολής της ειδοποίησης σε αυτόν, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου
.pdfκαι σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω
δικαιολογητικά, έναντι των οποίων υπέβαλε τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986) που
ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσης.
Επίσης, μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους και εντός τριών (3) ημερών τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του φακέλου “Δικαιολογητικά κατακύρωσης” που έχουν
υποβληθεί και απαιτείται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
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εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία θεωρούνται πιστοποιητικά που
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εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
της Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς:
«Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
 Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,
 ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ Πλ. Γ. Βιζηυνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή.
 Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης.
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.
κ.λ.π.).
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Θα πρέπει το είδος των εργασιών τους, να
συνάδει με το είδος των υπό παροχής ειδών, ειδάλλως θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να
ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 10
παρ. Ι της παρούσας διακήρυξης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) τους διαχειριστές και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια
τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από
τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι:
-

Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
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συμβιβασμό.
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Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού.
Δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (υπαγωγής στο άρθρο 99 παρ.
1 ν.3588/2007).
- Δεν έχει υπαχθεί στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 106ια Πτωχευτικού
Κώδικα)
• Έγγραφο / Δήλωση η οποία θα υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα όπου θα
περιγράφεται ο τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης και των μέσων μεταφοράς των γευμάτων.
• Αντίγραφο νόμιμης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων.
• Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet,
ότι είναι ενήμεροι, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ότι
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
• Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή HACCP, το οποίο διασφαλίζει την υγιεινή και
ασφάλεια των τροφίμων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στις οποίες θα παρασκευάζονται
τα γεύματα, την παραγωγή των γευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση.
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, σχετικό με την διάθεση γευμάτων και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4412/16 οργανισμός αξιολόγησης της
συμμόρφωσης είναι ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και
είναι διαπιστευμένος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου.
• Τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής συνεργασίας με άλλους φορείς του

Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα της τελευταίας τριετίας για παροχή υπηρεσίας παρόμοια με τη
ζητούμενη και προϋπολογισμού τουλάχιστον στο 50% με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
παρούσας διακήρυξης.
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχουν υπαχθεί σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Αν 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.
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι ασφαλιστικές ενημερότητες
αφορούν τόσο τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό (και όχι μόνο για το Ι.Κ.Α.).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι Α.Ε.
εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά
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είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
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κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, για τον Πρόεδρο και
για τον Δ/νων Σύμβουλο. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επί
ποινή αποκλεισμού, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας,
υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούμενος
και οφείλει να καταβάλει εισφορές η εταιρεία.
Η παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά κατακύρωσης ή
η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προκήρυξης και του Νόμου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το Διαγωνισμό. Το αυτό
ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε
Υπεύθυνες Δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
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, 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.
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 σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 (Ν.4412/2016) είναι ψευδή ή ανακριβή, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.
4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
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που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

16PROC005518761 2016-12-06

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του σύμφωνα
με το άρθρο 72 (Ν.4412/2016), και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73
του ν. 4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104 του ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης (Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου), είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε
για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κατακύρωσης της σύμβασης.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μία (1) εργάσιμη ημέρα
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 των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από αρμόδια προς τούτο
επιτροπή, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές
οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για
την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη. Αμέσως μετά την ανωτέρω
ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-14), τα δικαιολογητικά,
αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων δύναται, να υποβληθούν ως ευκρινή
35

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
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δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ του νόμου. Ομοίως,
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σημειώνεται ότι:
α) Τα μη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ. μη
ευανάγνωστη σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ημερομηνία
εγγράφου κλπ) και
β) Η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις.
γ) Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Κώδικα των δικηγόρων πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα
νομοθεσία.
δ) Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη
παρούσα διακήρυξη, στη κείμενη νομοθεσία ή στη πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης).
ε) Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
Άρθρο 13ο
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται από το Σύστημα με τον
τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και
αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
Άρθρο 14ο
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

(άρθρο 105 του Ν.4412/16)
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, επί
αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με
τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16,
δηλαδή αυτά που με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί
προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/16.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγέλλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.
Άρθρο 15ο
Ματαίωση διαδικασίας

(Άρθρο 106 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
1.Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
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δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16 ,
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στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα
της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της
ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/16, εφόσον, στην τελευταία
αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
6. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με
γνωμοδότηση τους προς την Οικονομική Επιτροπή μπορεί να προτείνει:

Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει
ο προμηθευτής.


Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Την κατανομή της προς προμήθειας ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό
μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια
κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο
προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
7. Στην περίπτωση που το προαναφερόμενο όργανο γνωμοδοτεί για
Ματαίωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του
υλικού για ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής.
Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
Τελική ματαίωση της προμήθειας
τότε την σχετική απόφαση λαμβάνει η Ο.Ε.
Άρθρο 16ο
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το
ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και καταπίπτει
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στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
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συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) μήνες.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, 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 Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο
σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου
της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συμμετοχής 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.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,γ) την αναθέτουσα
αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις
περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει
τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: εάν στο πρωτόκολλο
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οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά

16PROC005518761 2016-12-06

τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της
ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την
σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Άρθρο 17ο - Σύμβαση

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 (Ν.4412/16).
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της
συμβάσεως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας
στον επόμενο κατά σειρά ανάδοχο του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο
διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Κατά την εκτέλεση της συμβάσεις, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α'.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. (άρθρο 18
παρ.2 Ν.4412/16).
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
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Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβαση.



Τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών.



Τη συμφωνηθείσα τιμή.



Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.



Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.



Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.



Τον τρόπο παραλαβής.



Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.



Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
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 Τα συμβαλλόμενα μέρη.



Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 ύστερα από
γνωμοδότηση της του αρμοδίου οργάνου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις (άρθρο
202 του Ν.4412/2016):
α. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το
αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Σε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου
προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της
παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ως
και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου (ανάλωση διαθέσιμων ποσοτήτων και
πιστώσεων κατά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης).
Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας
τους.
Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρακολουθεί και ελέγχει την
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
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του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως
άνω όρων.
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Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της
σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
Ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη
διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της
σύμβασης.
Ο Δήμος Κομοτηνής, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, ύστερα από σύμφωνη
γνώμη και των δύο μερών, την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για τρεις (3) το πολύ μήνες,
ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, (Πράξη VΙ
τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010,
Απόφαση VΙ τμήματος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις
προϋποθέσεις ότι :
α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων στο
πλαίσιο των προβλεπομένων από την αρχική διακήρυξη - και δεν αφορά επαύξηση του
οικονομικού της αντικειμένου.
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης.
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης
της.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης(άρθρο 133 Ν.
4412/2016)υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει την
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,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ.
Αντίστοιχα, ο δήμος, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
καταγγέλλει υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον
συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68του ν. 3863/2010 (A' 115).
Άρθρο 18ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

(άρθρο 203 του Ν.4412/16)
1.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,
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β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό
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χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
2.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 19ο
Χρόνος - τρόπος παράδοσης

Η καθημερινή σίτιση των απόρων του Κέντρου Σίτισης του Δήμου Κομοτηνής θα
γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε πλήρεις ατομικές μερίδες.
2.
Κάθε μεσημβρινό γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα ή φέτα
(ελληνική) και το αρτίδιο, σύμφωνα με το ενδεικτικό διαιτολόγιο που επισυνάπτεται στο
παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές».
3.
Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με
δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το
υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις(άρθρο 206 του Ν.4412/2016).
4.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
1.
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αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από
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σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
5.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης
δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
6.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
7.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 207.
8.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό,
ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
9.
Η μεταφορά των μερίδων με φροντίδα του προμηθευτή πρέπει να πληρεί αυστηρούς
όρους υγιεινής και καθαριότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και το
γεύμα θα διανέμεται ζεστό (μεταφερόμενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό,
θερμοθαλάμους).
10.
Η διανομή του φαγητού θα γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του προμηθευτή καθώς
επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
11.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ασκείται υγειονομικός έλεγχος από ομάδα
εμπειρογνωμόνων στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και κυρίως στο χώρο αποθήκευσης των
πρώτων υλών και προετοιμασίας-παρασκευής των γευμάτων αλλά και στο χώρο του κέντρου
σίτισης που θα παραδίδονται τα γεύματα.
12.
Το απασχολούμενο προσωπικό από τον προμηθευτή στην προετοιμασία, στη μεταφορά
και στην παράδοση των γευμάτων στους μαθητές θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας.
Άρθρο 20ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του
Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
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3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση
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ή αντικατάσταση των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου

οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 21ο
Παραλαβή - Απόρριψη - Αντικατάσταση συμβατικών ειδών

Παραλαβή υλικών
1.
Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 221 του Ν.4412/16.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής δύναται να διενεργηθεί ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των υλικών η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον ανάδοχο.
3.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και
2.

διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για
τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί
η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση,
εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων
και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
4.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
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πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
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Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,
με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του προμηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71. Οποιαδήποτε ενέργεια
που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Έλεγχοι επιτροπής - Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση – Ποινικές ρήτρες
– Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2.
Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται στο κέντρο σίτισης του Δήμου Κομοτηνής με
φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά και
απολυμασμένα. Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται την ώρα που θα ορίζεται από το κέντρο
σίτισης.
3.
Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται
κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις.
4.
Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά –
παράδοση του προβλεπόμενου για κάθε ημέρα γεύματος.
5.
Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν ο έλεγχος καθαριότητας και της
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τακτικής απολύμανσης του μεταφορικού μέσου του προμηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και
σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και
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προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των ειδών.
6.
Ο ανάδοχος οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των
προσκομιζόμενων ειδών όπως κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα
τους οποίους η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει με βάση την παραγγελία και τα αναγραφόμενα
στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προμηθευτή. Στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε
απαιτούμενη εξέταση και θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του
προσκομιζόμενου είδους.
7.
Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του υπόκειται
σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας του για όλο το έτος
χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του Δήμου Κομοτηνής. Για κάθε καθυστέρηση στη μεταφορά των γευμάτων
θα ευθύνεται ο ανάδοχος και θα επιβάλλονται πρόστιμα. Ειδικότερα για καθυστέρηση πλέον
των 30΄ λεπτών της ώρας που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (δύσκολες καιρικές συνθήκες,
οδικά εμπόδια κ.α.) θα επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ.

8.
Ο ανάδοχος επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των απόρων από
τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη κακή ποιότητα στα τρόφιμα που
προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 350,00 ευρώ
ανά περιστατικό. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα
έξοδα νοσηλείας των απόρων που τυχόν υποστούν τροφική δηλητηρίαση.
9.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί το συμφωνηθέν εβδομαδιαίο πρόγραμμα
σίτισης όπως καθορίζεται στο παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές», τότε υπόκειται σε
πρόστιμο ίσο με την αξία της συνολικής ημερήσιας αποζημίωσης.
10.
Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Κομοτηνής και η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
11.
Κατά την παράδοση των γευμάτων πρέπει να παρίσταται ο ανάδοχος αυτοπροσώπως ή
με αντιπρόσωπο για να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης των
γευμάτων, διενέργειας δειγματοληψιών και διαπίστωση παραβάσεων.
12.
Εάν ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα,
θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα
καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία
της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως
και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευτεί.
Άρθρο 22ο
Προσφυγές –Ενστάσεις -Δικαστική προστασία

Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
σύμφωνα με το Ν.4412/2016 [μέχρι την 1-1-2017 (ημερομηνία έναρξης του Βιβλίου IV) (άρθρο
376 του Ν.4412/16, παράγραφος 12)].
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Σύμφωνα με την περ. 12 του άρθρου 376 του Ν.4416/12, με την επιφύλαξη των
παραγράφων 7 και 8 του άρθρου379 (εφαρμογή από 1-1-2017), η προβλεπόμενη διαδικασία
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ένστασης της παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των
περιπτώσεων α ' και β ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων.
Η ένσταση- προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος, στον εκπρόσωπο
ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου, από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της ένστασηςπροσφυγής. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 100: «4.Τα αποτελέσματα των ανωτέρω
σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ) ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική
προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ
ΦΠΑ).».
Η άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. (άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/16). Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/16).
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόμενη
διαδικασία ένστασης της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 98, των υποπεριπτώσεων αα'
της περίπτωσης β', της υποπερίπτωσης βββ' της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' καθώς
και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του άρθρου 100
εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου
1 κάτω των ορίων.
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται, για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
αρχείου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών
παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς
φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.
3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού
παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία
αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της
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ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της
ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί
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από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου
– Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη
της ένστασης.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών 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:
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων) προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των
ενστάσεων/ προσφυγών και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά.
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού αναρτούν τις
κατά περίπτωση αποφάσεις επί τις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής/ ένστασής τους.
Για τις ενστάσεις/προσφυγές αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.
Σημείωση: Από 1/1/2017 όσον αφορά τις προσφυγές - δικαστική προστασία που
αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσας σύμβασης ή
Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων θα ισχύουν τα άρθρα 360
έως 373 του ν. 4412/2016.
Ο οικονομικός φορέας (άρθρο 205 του Ν. 4412/2016) μπορεί κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203,206, 207, 213, 218 και 220 του
Ν.4412/16 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 23ο
Τρόπος Πληρωμής
1. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά,

σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο για τα είδη που
έχει παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο
πρωτόκολλο παραλαβής.
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2. Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται στο 100% των προσκομιζομένων τιμολογίων,
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μετά την παράδοση και την υπογραφή
του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες
διατάξεις κρατήσεις. Ο προμηθευτής εκδίδει και προσκομίζει το τιμολόγιο στις υπηρεσίες
οικονομικών του Δήμου. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την
ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου
ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή
του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής. Το εκάστοτε εκδιδόμενο τιμολόγιο θα εξοφλείται πλήρως (100%)
μετά από την οριστική παραλαβή του συνόλου του τμήματος των ειδών που παραγγέλθηκαν
(άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016).
4. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους,
τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.
Η καταβολή της αμοιβής του προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση των
απαραίτητων παραστατικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν.
4412/2016), συνεκτιμημένου και του χρόνου που απαιτείται για την θεώρηση του σχετικού
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 24ο
Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις όπως ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1)
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του
Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2)
Κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.), η οποία
διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και
ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της
υπουργ.αποφ.5143/14).
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3)
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν, τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της
δημοπρασίας (γνωμοδότηση Δ' Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163
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Α'- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α'),
4)
Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
5)
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κομοτηνής.
Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής
και επαναληπτικής τουσυνόλου των δημοσιεύσεων θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχοςμε τη διαδικασία, με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, ηοποία προστέθηκε με
το άρθρο 46 του Ν.3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ (35) της
παρ.1του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, όπου
ως χρόνος έναρξης ισχύος η1η Ιανουαρίου 2021.
Άρθρο 25ο
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της
σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα λύνεται από τα καθ' ύλην
αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. Για την
εκτέλεσης της προμήθειας εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι όροι της
σύμβασης και γ)συμπληρωματικά ο αστικός κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/2016).
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
3852/2010 και του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 26ο
Κανόνες δημοσιότητας
1. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί :
•
•

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
(άρθρο 376 παρ. 4 του Ν. 4412/16)
Στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία εφημερίδες. Θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ. 1 περ. α. υποπερ. 1 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης, του άρθρου 3
τον Ν.3548/07 και του ΦΕΚ 1716/Β/17-08-15 15 σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε δύο
ημερήσιες και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού. Οι δημοσιεύσεις παρότι έχουν
καταργηθεί σύμφωνα με τις περ. (35) και (82) της παρ.1 του άρθρου 377, παραμένουν σε
ισχύ με την επιφύλαξη των παρ. 10 και 12 του άρθρου 379, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος
είναι η 1η Ιανουαρίου 2017και 1η Ιανουαρίου 2021 αντίστοιχα.
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•

Θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.
στον ιστότοπο του Προγράμματος Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr (Ν. 3861/10)
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2. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί :
•
•
•

Στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κομοτηνής στη διεύθυνση www.komotini.gr
Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. (με α/α συστήματος
29738)
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
Τα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.
4013/11 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 θα καταχωρηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ
(Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) για τουλάχιστον είκοσι δύο
(22)τουλάχιστον ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
(άρθρο 121 του Ν.4412/16).
Άρθρο 27ο
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας-Εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς

(άρθρο 21 Ν. 4412/2016)
1. Στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των
προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και
13 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
2. Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα,
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του,
ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα»
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή σε στοιχεία προστατευόμενα από
δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.
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