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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Δπσλπκία
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Υψξα
Κσδηθφο ΝUTS
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν
Αξκφδηα Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΒΗΕΤΖΝΟΤ 1
ΚΟΜΟΣΖΝΖ
69133
ΔΛΛΑΓΑ
EL513
25313 52448 – 426
25310 81659
g.gkourtsilidis@komotini.gr
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Σκήκα
Πξνκεζεηψλ
ΗΩΑΝΝΖ ΓΚΟΤΡΣΗΛΗΓΖ
www.komotini.gr

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

ηνηρεία θνξέα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο:

Γήκνο Κνκνηελήο, Α.Φ.Μ: 997687930, Γ.Ο.Τ.: Κνκνηελήο, Γηεχζπλζε έδξαο : Πι. Γ. Βηδπελνχ 1,
Σ.Κ. 69133.

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή)
{άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016} θαη αλήθεη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε ππνηνκέαο ΟΣΑ. Ζ
θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή γεληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ.

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 1
α) Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξόζβαζε ζηελ δηεύζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.komotini.gr
β)Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπο έσο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο δχλαηαη λα απνζηαινχλ –κε επζχλε ηνπ
πξνζθέξνληνοθαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν-, ζηε δηεύζπλζε ηνπ Γεκαξρηαθνύ
θαηαζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, αιιά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή
απνθιεηζκνύλα βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξεζία
πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ θαη παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξηλ ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο
πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη
δεθηέο & επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
γ)Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ
γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Κνκνηελήο, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:http://www.komotini.grθαη απφ ην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..

1

Άρκρα 22, 67 του Ν. 4412/16.
Οειίδα 3 από 49

20PROC007252194 2020-09-02
δ) Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ, Τιηθψλ, Δμνπιηζκνχ & Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Κνκνηελήο, ηει. 25313 52448-426-498.
ε)Τπεύζπλε Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο , Καζαξηφηεηαο
θαη Αλαθχθισζεο, Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Όπηζζελ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο
Κνκνηελήο, Σει. 2531022810, Πιεξ.: Δπη. Αδακάληηνο, e-mail: dimosandroid@gmail.com)
ζη) Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην «Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ».Ζ παξνχζα
δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.eprocurement.gov.gr/ (Κεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ).
δ)Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, εθόζνλ επηζπκνύλ, κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
g.gkourtsilidis@komotini.grηπρόλ δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ από ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
ε)Ωζηφζν, φινη αλεμαηξέησο νη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαθαινύληαη λα απνζηείινπλ ζην σο άλσ e-mail
δήισζε πξόζεζεο ζπκκεηνρήο γηα ηνλ Γηαγσληζκό,ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζηνιή ζε φινπο ηπρφλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ δηεπθξηλίζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη δελ απνζηείινπλ ηελ σο άλσ
δήισζε, κπνξνχλ θαη πάιη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία, πιελ φκσο ε Αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη
θακία απνιύησο επζύλε γηα ηπρφλ έγγξαθα θαη δηεπθξηλίζεηο ησλ νπνίσλ δελ έιαβαλ γλψζε θαη ηα νπνία
δφζεθαλ/θνηλνπνηήζεθαλ ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα
ειέγμνπλ ην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ ζα παξαιάβνπλ ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ απφ
άπνςε πιεξφηεηαο θαη λα ειέγρνπλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο.

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 120 θαη
121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4472/2017 θαη
απφ ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο.

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Κνκνηελήο. Ζ δαπάλε γηα ηελ παξνχζα
δεκφζηα ζχκβαζε βαξχλεη ηνπο Κ.Α. : 15.6473.06 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ
Φνξέα.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα - εγθαηάζηαζε ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ,
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ θαη αγσγψλ κεηαθνξάο λεξνχ πξνο άξδεπζε ζε
νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο, δεδνκέλνπ φηη ε δξάζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη
ζπλνρή θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 69.998,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 56.450,00 €).
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύαπό
ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη δεκνζίεπζή ηνπ ζην ΚΗΜΓΗ έσο ηελ 31/12/2020, ή κε ηελ νινθιήξσζε
παξάδνζεο ησλ εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο.(παξ. 7 άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξηδφκελα
ζηελ παξ. 1 άξζξν 11 ηεο ππ’ αξηζκ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΔΚ 1781 Β΄/23.05.2017).
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χκθσλα κε ην άξζξν 105 παξ. 1 Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή
κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνππνινγηζζείζαο αμίαο
κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνππνινγηζζείζαο αμίαο απφ
100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50%
ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ
απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηε ζρεηηθή
κειέηε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), εθφζνλ θαιχπηνληαη νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο βάζεη κειέηεο.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Η αμάθεζη και εκηέλεζη ηηπ δημόζιαπ ζύμβαζηπ διέπξμηαι από ηημ κείμεμη μξμξθεζία και ηιπ καη΄
ενξρζιξδόηηζη αρηήπ εκδξθείζεπ καμξμιζηικέπ ποάνειπ, όπτπ ιζςύξρμ και ιδίτπ:

Πμο Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δεμόζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηώκ θαη Τπενεζηώκ
(πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)», όπςξ ηζπύεη.

Πμο Ν. 4605/2019 (Α' 52) “Γκανμόκηζε ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ με ηεκ Οδεγία (ΓΓ) 2016/943
ημο Γονςπασθμύ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ 8εξ Ιμοκίμο 2016 ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ηεξ
ηεπκμγκςζίαξ θαη ηςκ επηπεηνεμαηηθώκ πιενμθμνηώκ πμο δεκ έπμοκ απμθαιοθζεί (εμπμνηθό απόννεημ) από
ηεκ πανάκμμε απόθηεζε, πνήζε θαη απμθάιορή ημοξ (EEL 157 ηεξ 15.6.2016) - Μέηνα γηα ηεκ επηηάποκζε
ημο ένγμο ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ)», ζύμθςκα με ημκ μπμίμ επήιζακ
ηνμπμπμηήζεηξ ζημ Ν. 4412/2016.

Πμο Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α’ 66)«Γιιεκηθή Ακαπηοληαθή Σνάπεδα θαη πνμζέιθοζε ηναηεγηθώκ
Γπεκδύζεςκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», θαη ηδίωξ με ημ άνζνμ 33 με ημ μπμίμ ηνμπμπμημύκηαη επημένμοξ
δηαηάλεηξ ημο Βηβιίμο I (Δεμόζηεξ Οομβάζεηξ Ένγωκ, Ννμμεζεηώκ θαη Ρπενεζηώκ – Ννμζανμμγή ζηεκ
Μδεγία 2014/24/ΓΓ).

Πμο Ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67/03-05-2019 ηεύςξπ Α’):«Ροζμίζεηξ Μένημκαξ Πνμζςπηθμύ
Γκόπιςκ Δοκάμεςκ, ηναημιμγίαξ, ηναηηςηηθήξ Δηθαημζύκεξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», θαη ηδίςξ ημο άνζνμο
56, με ημ μπμίμ επήιζακ ηνμπμπμηήζεηξ ζημ Ν. 4412/2016.

Πμο Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 ηεύςξπ Α’):«Άζθεζε οπαίζνηςκ εμπμνηθώκ
δναζηενημηήηςκ, εθζογπνμκηζμόξ ηεξ επημειεηενηαθήξ κμμμζεζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» - Σνμπμπμηήζεηξ ζε
δεμόζηεξ ζομβάζεηξ», θαη ηδίςξ ημο άνζνμο 107, ζπεηηθό έγγναθμ ΓΑΑΔΗΤ (αοιθ. 6796/16.11.2017,
ΑΔΑ: 6ΟΟΓΟΞΣΒ-Ρ99).

Πμο Ν. 4469/2017 (ΦΓΗ 62/Α'/2017) «Γλςδηθαζηηθόξ μεπακηζμόξ νύζμηζεξ μθεηιώκ
επηπεηνήζεςκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», ζημ άνζνμ 18 ημο μπμίμο πνμβιέπμκηαη ηνμπμπμηήζεηξ ηωκ
άνζνωκ 377 θαη 379 ημο κ. 4412/2016.

Πμο Ν. 4447/2016 (ΦΓΗ 241/23.12.2016 ηεύπμξ Α') «Υςνηθόξ ζπεδηαζμόξ - Βηώζημεακάπηολε
θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», Άνζνμ 46.

Πμο Ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Γηα ηε δηαπείνηζε, ημκ έιεγπμ θαη ηεκ εθανμμγή ακαπηοληαθώκ
πανεμβάζεςκ γηα ηεκ πνμγναμμαηηθή πενίμδμ 2014−2020, Β) Γκζςμάηςζε ηεξ Οδεγίαξ 2012/17 ημο
Γονςπασθμύ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ 13εξ Ιμοκίμο 2012 (ΓΓ L 156/16.6.2012) ζημ ειιεκηθό
δίθαημ, ηνμπμπμίεζε ημο κ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεξ δηαηάλεηξ” θαη ημο Ν. 3614/2007 (Α' 267)
2

Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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«Δηαπείνηζε, έιεγπμξ θαη εθανμμγή ακαπηοληαθώκ πανεμβάζεςκ γηα ηεκ πνμγναμμαηηθή πενίμδμ 2007 2013».

Πμο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Ανπέξ δεμμζημκμμηθήξ δηαπείνηζεξ θαη επμπηείαξ (εκζςμάηςζε ηεξ
Οδεγίαξ 2011/85/ΓΓ) – δεμόζημ ιμγηζηηθό θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».

Σμο Ν. 4254/2014 (ΦΓΚ 85/Α/7-4-2014) «Μέηνα ζηήνηλεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ ειιεκηθήξ
μηθμκμμίαξ ζημ πιαίζημ εθανμμγήξ ημο κ.4046/2012 θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» θαη εηδηθόηενα ηεκ οπμπανάγναθμ
ΟΠ.20 ημο άνζνμο 1 «Γθανμμγή Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ» πμο
ακηηθαηέζηεζε ηεκ παν.1 ημο άνζνμο 8 ημο Κ. 4155/2013.

Πμο Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεύζεηξ - Καηανγήζεηξ, ογπςκεύζεηξ Νμμηθώκ
Πνμζώπςκ θαη Τπενεζηώκ ημο Δεμμζίμο Σμμέα-Σνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη
ιμηπέξ νοζμίζεηξ» θαη εηδηθόηενα ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1.

Πμο άνζνμο 1 παν. Δ' (πνμζανμμγή ηεξ Γιιεκηθήξ κμμμζεζίαξ ζηεκ Μδεγία 2011/7 ηεξ 16εξ
Φεβνμοανίμο 2011 γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηωκ θαζοζηενήζεωκ πιενωμώκ ζηηξ εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ)
οπμπανάγναθμξ Δ.5 (Οοκαιιαγέξ μεηαλύ ηωκ επηπεηνήζεωκ θαη Δεμμζίωκ Ανπώκ-Άνζνμ 4 Μδεγίαξ
2011/7) ηεξ παν. Δ ημο Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πνμζανμμγή ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ ζηεκ Οδεγία
2011/7 ηεξ 16.2.2011 γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηςκ θαζοζηενήζεςκ πιενςμώκ ζηηξ εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ».

Πμο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύνςζε ημο Κώδηθα Νόμςκ γηα ημ Γιεγθηηθό οκέδνημ».

Πμο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη
Κεκηνηθμύ Ηιεθηνμκηθμύ Μεηνώμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ…» θαη ημο Ν. 4072/2012 (Φ.Γ.Κ. 86 η. Α΄/ 1104-2012 », όπςξ ηζπύεη,

Πμο Ν. 3979/2011 (Φ.Γ.Η. 138/η. Α΄/16-06-2011) «Γηα ηεκ ειεθηνμκηθή δηαθοβένκεζε θαη ιμηπέξ
δηαηάλεηξ», όπωξ ηζπύεη.

Πμο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κόμςκ θαη
πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθώκ, δημηθεηηθώκ θαη αοημδημηθεηηθώκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ "Πνόγναμμα
Δηαύγεηα" θαη άιιεξ δηαηάλεηξ” θαη ηεκ αν. Ννωη. ΔΖΟΗΝΜ/ Φ.8 / μηθ.16752 /22-7-2011 εγθύθιημ ημο
Ρπμονγείμο εζωηενηθώκ απμθέκηνωζεξ θαη ειεθηνμκηθήξ δηαθοβένκεζεξ.

Πμο άνζνμο 58 ημο Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ
Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Καιιηθνάηεξ», όπωξ ηνμπμπμηήζεθε από ημ Ν. 4555/2018(ΦΓΗ
133/19.07.2018 ηεύπμξ Α') - Πνόγναμμα Κιεηζζέκεξ.

Πμο Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαπώνηζε δεμμζηεύζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο ζημ κμμανπηαθό
θαη ημπηθό Σύπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» », όπωξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπύεη (ηδίωξ με ημκ Ν. 3801/2009,
ΦΓΗ 163Α, άνζνμ 46 θαη ημκ Ν.3752/2009, ΦΓΗ 40Α/4-3- 2009, ΗΓΦ. Γ, άνζνμ 8), 3,

Πμο Ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Γζκηθό Σοπμγναθείμ, Γθεμενίξ ηεξ Κοβενκήζεςξ θαη ιμηπέξ
δηαηάλεηξ»,4

Πμο Ν. 3463/2006 (Φ.Γ.Η. Α΄/114/2006) «Πενί θονώζεςξ ημο Δεμμηηθμύ θαη Κμηκμηηθμύ
Κώδηθα» (άνζνμ 209) όπωξ ακαδηαηοπώζεθε θαη ηζπύεη ζύμθωκα με ημ άνζνμ 22 παν. 3 ημο Ν.
3536/2007 (Φ.Γ.Η. 42/23-2-2007, η. Α΄) «Γηδηθέξ νοζμίζεηξ ζεμάηςκ μεηακαζηεοηηθήξ πμιηηηθήξ θαη
ιμηπώκ δεηεμάηςκ ανμμδηόηεηαξ Τπμονγείμο Γζςηενηθώκ, Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ».

Πμο Ν. 3419/2005«Γεκηθό Γμπμνηθό Μεηνώμ Γ.Γ.Μ.Η. & εθζογπνμκηζμόξ ηεξ Γπημειεηενηαθήξ
Νμμμζεζίαξ», όπωξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπύεη.

Πμο άνζνμο 5 ηεξ απόθαζεξ με ανηζμ. 11389/1993 (Β΄ 185) ημο Ρπμονγμύ Γζωηενηθώκ.5

Πμο Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύνςζε Κώδηθα Φόνμο Πνμζηηζέμεκεξ Αλίαξ».

3

4

5

Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου
2021.
Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των
προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου.
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ
άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου
379.
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Πμο Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύνςζε ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ»
θαη ηδίωξ ηωκ άνζνωκ 7 θαη 13 έωξ 15.

Πμο Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πκεομαηηθή Ιδημθηεζία, ογγεκηθά Δηθαηώμαηα θαη Πμιηηηζηηθά
Θέμαηα».

Πμο π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κςδηθμπμίεζε δηαηάλεςκ γηα ηεκ πνόζβαζε ζε δεμόζηα έγγναθα θαη
ζημηπεία».

Πμο π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ακάιερε οπμπνεώζεςκ από ημοξ Δηαηάθηεξ».

Πμο π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Ηακμκηζμόξ ελέηαζεξ Ννμδηθαζηηθώκ πνμζθογώκ εκώπημκ ηεξ Ανπήξ
Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθώκ Ννμζθογώκ».

Πεξ ανηζ. 12 καηερθρμηήοιαπ ξδηγίαπ ηηπ ΕΑΑΔΗΤ (Απμθ. 290/2015 με ΑΔΑ 7ΓΩ5ΜΛΠΒΕΛΒ) με ζέμα«Τπμδείγμαηα Γγγοεηηθώκ Γπηζημιώκ ομμεημπήξ θαη Καιήξ Γθηέιεζεξ».

Πεξ ανηζ. 13 καηερθρμηήοιαπ ξδηγίαπ ηηπ ΕΑΑΔΗΤ (Απμθ. 295/2015 με ΑΔΑ ΣΠΙ2ΜΛΠΒΕΛ4) με ζέμα«Κνηηήνηα πμημηηθήξ επηιμγήξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ θαη έιεγπμξ θαηαιιειόηεηαξ».

Πεξ ανηζ. 17 καηερθρμηήοιαπ ξδηγίαπ ηηπ ΕΑΑΔΗΤ (Απμθ. 181/2016 με ΑΔΑ ΩΓ7ΠΜΛΠΒΓ7Ω) με ζέμα«Γκίζποζε ζομμεημπήξ ηςκ Μηθνμμεζαίςκ Γπηπεηνήζεςκ (ΜΜΓ) ζηηξ δηαδηθαζίεξ ακάζεζεξ
δεμμζίςκ ζομβάζεςκ».

Πεξ ανηζ. 19 καηερθρμηήοιαπ ξδηγίαπ ηηπ ΕΑΑΔΗΤ (Απμθ. 31/2017 με ΑΔΑ 7ΕΞ1ΜΛΠΒΜΘΛ) με ζέμα «ομβάζεηξ θάης ηςκ μνίςκ ηςκ άνζνςκ 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) θαη 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) ημο Ν.
4412/2016(Α 147) «Δεμόζηεξ ζομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηώκ θαη Τπενεζηώκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ
2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ».

Πεξ ανηζ. 22 καηερθρμηήοιαπ ξδηγίαπ ηηπ ΕΑΑΔΗΤ (Απμθ. 44/2017 με ΑΔΑ 7ΙΡΠΜΛΠΒΔΓΔ) με ζέμα «Σνμπμπμίεζε ηςκ ζομβάζεςκ θαηά ηε δηάνθεηά ημοξ».

Πεξ ανηζ. 23 καηερθρμηήοιαπ ξδηγίαπ ηηπ ΕΑΑΔΗΤ {βλ. ξδηγίεπ ζρμπλήοωζηπ ΤΓΥΔ/ΓΓΓΣ
αο. ποωη. 949/13-02-2018, ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Γ}.

Σνπ αξηζ. 2210/19-04-2019 (ΑΓΑ: 66ΓΠΟΞΣΒ-Ε9Κ) εγγξάθνπ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. ζρεηηθά κε ηνλ

ρξόλν έθδνζεο θαη ηζρύνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνζθνκίδνληαη από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν.

Πεξ με αν. Απόθαζεξ Τπ. Οικξμξμίαπ & Αμάπηρνηπ 57654/22.05.2017 (ΦΓΗ 1781/23.05.2017
ηεύπμξ Β') με ηεκ μπμία νοζμίδμκηαη εηδηθόηενα ζέμαηα πμο αθμνμύκ ζηε ιεηημονγία θαη δηαπείνηζε ημο
ΚΗΜΔΗ.

Πμ αοιθ. ποτη. 3468/30-05-2017 έγγναθμ ηεξ Γ.Α.Α.ΔΕ.ΟΡ. (ΑΔΑ: ΩΡ7ΖΜΛΠΒ-45Γ) με ζέμα
«Γκεμένςζε γηα ηε δεμμζίεοζε ημο Ν. 4472/2016, ηνμπμπμίεζε δηαηάλεςκ Ν. 4412/2016 θαη έθδμζε Τ.Α.
ΚΗΜΔΗ».

Πμ ανηζ. πνωη. 17587/05-08-2020 ποτηξγεμέπ αίηημα πμο ζοκηάπζεθε από ηεκ
Δ/κζεΝενηβάιιμκημξ, Ηαζανηόηεηαξ & Ακαθύθιωζεξ ημο Δήμμο (ΑΔΑΜ πνωημγεκμύξ αηηήμαημξ ζημ
Ηεκηνηθό Ειεθηνμκηθό Ιεηνώμ Δεμμζίωκ Οομβάζεωκ:20REQ007196492 2020-08-19).

Ούμθωκα με ηεκ ανηζ. 93/2020 μελέηη πμο ζοκηάπζεθε από ημ Πμήμα Νενηβάιιμκημξ θαη
Νμιηηηθήξ Ννμζηαζίαξ ημο Δήμμο Ημμμηεκήξ, ε ζρμξλικήεκηιμώμεμηανίαιζξύηαι με56.450,00 € ςτοίπ
Φ.Π.Α. 24%(69.998,00 € ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο Φ.Ν.Α.) ε μπμία ζα βανύκεη ημκ ΗΑ 30.7135.18 ή
ακηίζημηπμ ημο πνμϋπμιμγηζμμύ μηθμκμμηθμύ έημοξ 2020.

Πεξ οπ' ανηζ. 584/20-08-2020(ΑΔΑ: Ω29ΑΩΘΜ-Λ5)αμάλησηπ δαπάμηπ γηα ηεκ έγθνηζε ηεξ
δαπάκεξ γηα ηεκ πανμύζα ζύμβαζε θαη ηεκ δηάζεζε ηεξ πίζηωζεξ, Έγθνηζε Ννωημγεκμύξ
Αηηήμαημξ20REQ0072027112020-08-2020).

Πεξ από 19-08-2020απόθαζηπ ηξρ Δημξηικξύ ρμβξρλίξρ Κξμξηημήπ γηα ηεκ έγθνηζε
δηεκένγεηαξ ηεξ πανμύζαξ δεμόζηαξ ζύμβαζεξ.

Πεξ οπ' ανηζ. 304/01-09-2020απόθαζηπ ηηπ ξικξμξμικήπ επιηοξπήπ ηξρ Δήμξρ γηα ηεκ έγθνηζε
ηωκ ηεπκηθώκ πνμδηαγναθώκ θαη θαηάνηηζεξ ηωκ όνωκ ηωκ ηεοπώκ ηεξ δηαθήνολεξ.


Στμ ζε εκηέλεζη ητμ αμτηέοτ μόμτμ εκδξθειζώμ καμξμιζηικώμ ποάνετμ, ηωκ λξιπώμ

διαηάνετμ πμο ακαθένμκηαη νεηά ή απμννέμοκ από ηα μνηδόμεκα ζηα ζομβαηηθά ηεύπε ηεξ πανμύζαξ,
θαζώξ θαη ημο ζοκόιμο ηωκ δηαηάλεωκ ημο αζθαιηζηηθμύ, ενγαηηθμύ, θμηκωκηθμύ, πενηβαιιμκηηθμύ θαη
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θμνμιμγηθμύ δηθαίμο πμο δηέπεη ηεκ ακάζεζε θαη εθηέιεζε ηεξ πανμύζαξ ζύμβαζεξ, έζηω θαη ακ δεκ
ακαθένμκηαη νεηά παναπάκω.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 14/ 09 / 2020θαη ώξα 10:00 π.κ.
Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, αιιά πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη
ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο έσο ηελ αλσηέξσ εκέξα θαη ψξα.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα,
ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ.Σπγθεθξηκέλα ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα «Παξαηεξεηήο ηεο
Θξάθεο».
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξύλνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνλ
αλάδνρν θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ πιεξσκή ηεο ζχκβαζεο (ή πιεξψλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπιάρηζηνλ
έσο ηελ πιεξσκή ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 3548/07, ε νπνία
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/09, πνπ παξφηη έρνπλ θαηαξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (35) ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 377, παξακέλνπλ ζε ηζρχ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν.
4412/2016, φπνπ σο ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021.
Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πεξηπη. 68 ηνπ άξζξνπ 377, απφ ην άξζξν 18 ηνπ Ν.4469/2017, φπσο
δηαηππψλεηαη παξαπάλσ, ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 11 ηνπ π.δ.28/1980, δηαηεξείηαη κέρξη ηελ 1.1.2021. (Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. Οδεγία 19).
Δπηπιένλ έρεη ηζρχ θαη ν βνεζεηηθφο πίλαθαο απνηχπσζεο ησλ ππνρξεσηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ
εζληθφ
ηχπν
θαηά
ην
Ν.
4412/2016
(εκ/ληα
δεκνζίεπζεο
20/04/2018).http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20180420-PIN_1YPOXREWSEIS_DHMOSIEYSEWN_TYPOS.pdf
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ
ηζηφηνπνhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, (Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016).
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
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γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ
δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο
πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ.
Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, φπσο
πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη
ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο.

2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:





ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο,



νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο,
ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ],
ε επηζπλαπηφκελε κειέηε (ηερληθή πεξηγξαθή, ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
εθηηκψκελε αμία) ηνπ Γήκνπ,

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Σα ηεύρε είλαη δηαζέζηκα ειεθηξνληθά ζηηο αλσηέξσ δηεπζχλζεηο (βι. παξ. 1.6.).
Γηα ηπρφλ έληππε παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ή κέξνπο απηψλ νη ελδηαθεξφκελνη απεπζχλνληαη ζηα
γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηηο ψξεο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα
δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαη επηβαξπλζνχλ ηε
δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ
Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα
ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ην αξγφηεξν ...(4).. εκέξεο
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη εγγξάθσο. Αηηήκαηα παξνρήο
δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε
φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
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α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.

2.1.4 Γιώζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο,
επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. (Άξζξν 53, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016).
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α΄188)6. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε
απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν7.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε
πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιώζζα, επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, είηε απφ
πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.8
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, γίλνληαη δεθηά εθφζνλ:
- έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ
ή
- έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο
ηνπ εγγξάθνπ ή απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο ρψξαο απηήο ζηελ Διιάδα ή
- έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή απφ
νξθσηνχο κεηαθξαζηέο ηνπ Ν. 3712/2008 (ΦΔΚ 225/05.11.2008 ηεχρνο Α΄).
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ.
ύκθσλα κε ηελ παξ. 4 αξ. 92 λ. 4412/16 νξίδεηαη όηη ηα ηπρόλ ηερληθά/ελεκεξσηηθά θπιιάδηα
θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθό ηερληθό πεξηερόκελν, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε
6
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8

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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γιώζζα (π.ρ. αγγιηθή), ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή (άξζξν 80 παξ.10
Ν.4412/2016).
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
ε θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο
πξνζθέξνληαο ηελ κεηάθξαζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε
ηεο πξνζθνξάο.
Οη ηπρφλ δαπάλεο γηα κεηαθξάζεηο απφ θαη πξνο ηελ Διιεληθή γιψζζα νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ
ζπκκεηέρνληνο ή/θαη αλαδφρνπ ή άιινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζπκκεηέρσλ ή/θαη αλάδνρνο ζην πιαίζην
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη δαπάλεο δηεξκελείαο απφ θαη πξνο ηελ Διιεληθή γιψζζα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ζπκκεηέρνληνο ή/θαη αλαδφρνπ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ/ηνπο κε ηελ
Τπεξεζία, ζα βαξχλνπλ ηνλ ζπκκεηέρνληα.
ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 22 θαη 36, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα
απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη
ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ή ε αίηεζε ζπκκεηνρήο (παξ. 2 άξζξνπ 56 Ν. 4605/2019) ζπλνδεχεηαη
κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε
πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα,
απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε
απιή θσηνηππία, εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο
θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή «κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο».9

2.1.5 Δγγπήζεηο
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε εγγύεζε
ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη
κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Όζνλ αθνξά ηελ Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο(άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ Ν. 4412/2016) ηζρύνπλ ηα εμήο:
α) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο,
εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
γ) Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ
θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην
9

παρ. 8 του άρκρου 43 του Ν. 4605/19, παρ. 4 του άρκρου 56 του Ν. 4609/19.
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πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ
ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ
εθπξνζέζκνπ.
δ) Σν πεξηερόκελό ηεο λα είλαη ζύκθσλν κε ην ππόδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο
Γηαθήξπμεο (από πηζησηηθό ίδξπκα) θαη ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
ε) Όζνλ αθνξά ηαγξακκάηηα παξαθαηαζήθεο κε ην νπνία παξέρνληαη εγγπήζεηο ζε δηαγσληζκνχο
δεκνζίνπ ηνκέα θαη εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ, δηαθέξνπλ απφ ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο ησλ ηξαπεδψλ.Οη φξνη φηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, φηη ν έθδνηεο
παξαηηείηαη απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο, φηη ην πνζφ ηεο ζα θαηαβιεζεί άλεπ αληηξξήζεσλ θαη
απξνθαζίζησο, θ.ι.π. φξνη , αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο απφ ηηο Σξάπεδεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη όρη ηηο
εγγπνδνηηθέο παξαθαηαζήθεο. Σνχην δηφηη, ελψ ζηελ εγγχεζε πνπ παξέρεηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή, ν
εγγπεηήο (Σξάπεδα) εγγπάηαη ππέξ ηνπ νθεηιέηε, δπλάκελνο λα αληηηάμεη θαηά ηνπ δαλεηζηή φιεο ηηο κε
πξνζσπνπαγείο ελζηάζεηο ηνπ πξσηνθεηιέηε, ζηελ εγγπνδνηηθή παξαθαηαζήθε ν ίδηνο ν νθεηιέηεο εγγπάηαη
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δαλεηζηή, θαηαβάιινληνο ν ίδηνο ην
ρξεκαηηθφ πνζφ γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.πλεπψο νη σο άλσ αλαθεξφκελνη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο
παξέρεηαη π εγγχεζε, σο κε ζπλάδνληεο κε ηε θχζε θαη ην ραξαθηήξα ηεο εγγπνδνζίαο, δελ πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά γξακκάηηα εγγπνδνηηθψλ παξαθαηαζεθψλ. (Σακείν Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ
70991/27.05.2013)
δ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.
ε) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 132, 217 ηνπ Ν.
4412/2016, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ην
ζπκβαηηθό ρξόλν θόξησζεο ή παξάδνζεο θαηά δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο.
ζ) Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ: εάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη
πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ
εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη
ηνπ εθπξφζεζκνπ.
η)Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο επηθνηλσλνύλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδώζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξόηεηά ηνπο. (άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016).
[Σην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο πθίζηαηαη ππόδεηγκα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ηξαπεδηθνύ θαηαζηήκαηνο /
ΔΤΑΑ]

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
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γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.10
2. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:
i) λα κε βξίζθνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 ηεο δηαθήξπμεο γηα ηηο νπνίεο
απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
ii) λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3 έσο 2.2.6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Τπνρξενχληαη
φκσο, λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή
απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ.3 Ν.4412/16).
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ
έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 19 παξ.4 Ν.4412/16).
Οη Κνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ κε θνηλφ εθπξφζσπν.ε πεξίπησζε,
πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα
κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή.Δάλ ε παξαπάλσ
αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ
επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο.
4. ε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε λέα
επηρείξεζε πνπ ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο, ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ επειζνχζα κεηαβνιή θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ θαη απηή ζπγθεληξψλεη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκφ.
Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ,
ζχκθσλα κε ην ΣΔΤΓ, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε θαη
κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη
πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη
ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.
4412/2016. (άξζξν 104 παξ.2 Ν.4412/2016).
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα νςηγελείο
κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (άξζξν 104 παξ.3 Ν.
4412/2016). ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
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Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ.
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2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο (δηαγσληζκφ)
πξνζθέξσλνηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ
ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ Ν.
4412/2016 ή είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο
ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε11 γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, [γηα ηε δηαθνξά δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο βι. ππνζεκ. 10 ηεο ΔΑΑΓΖΤ Οδεγία 20]
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α' 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο
απηέο Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
3691/2008 (Α' 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215 ). (άξζξν 73 παξ.1 Ν.4412/2016,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017)
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ:Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν
εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ
11

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι: α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσαποφάςεισ,
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(Η.Κ.Δ.)
θαη
πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ
(Ο.Δ.
θαη
Δ.Δ.),
ηνπο
δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
(άξζξν 73 παξ.1 Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017)
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε
ακεηάθιεηε απόθαζε. 12

2.2.3.2.Φνξνινγηθέο θαη Αζθαιηζηηθέο Οθεηιέο.
α. Σξφπνο γλψζεο
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο,
εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:
α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή
απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή
ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. (άξζξν 73 παξ.2 Ν.4412/2016)
γ)ζύκθσλα κε ηηο πεξηπηώζεηο 1 θαη 5 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4488/17 (ΦΔΚ 137/13.09.2017
ηεχρνο A'): Α) 1. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) κεηά ηελ πεξίπησζε β' πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε γ' σο εμήο: «γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β' 266), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3)
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα' θαη ββ'
θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.
ην ειιεληθφ δίθαην, ν ηειεζίδηθνο ραξαθηήξαο αθνξά ζηε δηθαζηηθή απφθαζε, ελψ ε δεζκεπηηθή ηζρχο
αθνξά ζηε δηνηθεηηθή απφθαζε. (ΔΑΑΓΖΤ Οδεγία 20)
β. Κχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε. (άξζξν 73 παξ.2 Ν.4412/2016)
γ. Άξζε ιφγνπ απνθιεηζκνχ
Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ:
- είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ
- είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. (άξζξν 73 παξ.2 Ν.4412/2016)

12

Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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Καη ηνχην, δηφηη, γηα ηελ επηβνιή ηνπ ππφ θξίζε ιφγνπ απνθιεηζκνχ ελδηαθέξεη ε ηξέρνπζα
ζπκκφξθσζε, δεδνκέλνπ φηη απηφο αθνξά ζε ζπλερηδφκελε παξαβίαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην παξφλ θαη
δελ επεθηείλεηαη ζε παξαβηάζεηο ηνπ παξειζφληνο. ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ
πεξηπηψζεηο άξζεο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ πξνβιέπνληαη ζηελ ίδηα ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ρσξίο λα
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα αληίζεηε
πξφβιεςε. (ΔΑΑΓΖΤ Οδεγία 20).

2.2.3.3. Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, όηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2.2.2.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην
αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα
κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ηεο παξ. 2.2.2.2. (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73) απνηειεί δπλαηφηεηα ηεο Α.Α. (πξβι. 73
παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο {φπσο ελδεηθηηθά δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο}.

2.2.3.4.Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο (άξζξν 73 Ν. 4412/2016):
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/201613,
(β)εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,
(γ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θoξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ,
(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί
απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48, δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79,
13

Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 1 του ν.
4497/2017.
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(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ
αλάζεζε,
(ζ) Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, «κε θαηάιιεια κέζα», φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην
νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 14

2.2.3.5. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ,
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.

2.2.3.6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)15θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ
λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν
ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο
θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ
πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.
Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε
ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.16

14

Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
16
Άρκρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τθν παρ. 9 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017
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2.2.3.8.Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.

«Α Π Α Ι Σ Ο Τ Μ Ε Ν Α

ΚΡΙ Σ ΗΡΙΑΕΠΙΛΟΓΗ»

2.2.3 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη
λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.17
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο,
ζπκπιεξψλνληαο ηα νηθεία πεδία ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ.

2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Σν νιηθό ύςνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο,
ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο ηνπ ζπκκεηέρνληα ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ θχθιν εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
ίζνο κε ην 100% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο Φ.Π.Α. ηεο παξνύζαο.
ε πεξίπησζε ελψζεσλ / θνηλνπξαμηψλ ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ, αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη απφ έλα
εθ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Σα αλσηέξσ θξηηήξηα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 60 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ κε ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά κέζα. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε έρνπζα εθπιεξψζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο
πξνυπνζέζεηο πνηνηηθήο επηινγήο θαη δελ πξνρσξά ε αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ
πξνκεζεπηή.
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο,
ζπκπιεξψλνληαο ηα νηθεία πεδία ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ.

2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ηα απαξαίηεηα κέζα φπσο
απνηππψλνληαη απφ ηελ ηερληθή κειέηε πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεη ηελ Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ
ηθαλόηεηα
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2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
(Δεν απαιτοφνται επιπλζον κριτιρια επάρκειασ για τθν παροφςα διακιρυξθ)

2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ –Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ
ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3,
2.2.5 θαη 2.2.6 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν.
4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ),(Β/3698/16-11-2016), ην νπνίν απνηειεί
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ18 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 23/2018 (ΑΓΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒΚ3Δ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ
(www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr).
Με ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λφκνπ 4497/2017, πξνζηίζεηαη άξζξν 79Α κεηά ην άξζξν 79 ηνπ
λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεµα ηεο ππνγξαθήο ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Δγγξάθνπ
χµβαζεο/Σππνπνηεµέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο θαη εηζάγεηαη πιένλ ε δπλαηόηεηα ππνγξαθήο
ηνπ µόλν από ην λόµηµν εθπξόζσπν ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπό απηό πξόζσπν.
Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ φια ηα
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα
πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο
αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη
κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην
ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο.
Με ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λφκνπ 4497/2017, πξνζηίζεηαη άξζξν 79Α κεηά ην άξζξν 79 ηνπ λ.
4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ηεο ππνγξαθήο ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Δγγξάθνπ
χµβαζεο/Σππνπνηεµέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο θαη εηζάγεηαη πιένλ ε δπλαηόηεηα ππνγξαθήο
ηνπ µόλν από ην λόµηµν εθπξόζσπν ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπό απηό πξόζσπν.
Δηδηθφηεξα, πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «1. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χµβαζεο
(ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79, είλαη δπλαηή, µε µφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 2. Ωο
εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λφµηµνο
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην
18
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ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπµµεηνρήο ή ην αξµνδίσοεμνπζηνδνηεµέλν θπζηθφ πξφζσπν λα
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηµέλε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχµβαζεο. 3. Σν παξφλ άξζξν εθαξµφδεηαη θαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Σππνπνηεµέλνπ Δληχπνπ
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ην νπνίν εθδίδεη ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεµνζίσλπµβάζεσλ
(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.).»
Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ φια ηα
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα
πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο
αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη
κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην
ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο.
Τν ΔΔΔΣ ή ην ΤΔΥΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο19.
2.2.7.2 Απνδεηθηηθά κέζα – Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο Από ηνλ Πξνζσξηλό Αλάδνρν
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, ΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ, ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ,ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ.
4412/201620, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 παξ. 26 ηνπ Ν. 4497/2017.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)21.
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ
ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ
θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Η δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Σ.)/Τππνπνηεκέλν
Έληππν Υπεχζπλεο Γήισζεο (Τ.Δ.Υ.Γ.).
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ
έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ22.

19
20
21
22

Ραρ. 1 του άρκρου 56 του Ν. 4609/2019.
Άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ
Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ ζπκκεηέρνληα
ζηνλ δηαγσληζκό, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε(πξνζσξηλό αλάδνρν), λα ππνβάιεη ηα
αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο:
Β.1.Γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α)γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή,
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνποκέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο
αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
 ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε,
 ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
 ν ίδηνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ,
 ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε πεξίπησζε ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο,
 ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζε ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην
δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο θπζηθά πξφζσπα.
Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν
θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86,
φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε
λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.
β)γηα ηελ παξάγξαθν παξαγξάθνπο 2.2.3.2α23θαη βπηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά
πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή φηη έρνπλ ππαρζεί
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί Πηζηνπνηεηηθό
Φνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Δθνξία ή ειεθηξνληθά απφ ην taxisnet, φηη είλαη ελήκεξνησο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ή φηη έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπο.
Όζνλ αθνξά ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή
έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα
πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Οη αζθαιηζηηθέο ελεκεξόηεηεο αθνξνύλ ηόζν ηνπο ίδηνπο ηνπο
εξγνδόηεο, όζν θαη όιν ην απαζρνινύκελν ζε απηνύο πξνζσπηθό (θαη όρη κόλν γηα ην Ι.Κ.Α.).
Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο, φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Οη
23

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιητικά, τα
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προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι.
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εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Οη
αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ, γηα ηνλ Πξφεδξν θαη γηα ηνλ Γ/λσλ χκβνπιν. Γελ ζα
πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα φια ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ππεύζπλε δήισζε
από ην λόκηκν εθπξόζσπν γηα ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο όπνπ ππάγεηαη ν θάζε απαζρνινύκελνο θαη
νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο ε εηαηξεία.
χκθσλα κε ην πξφηππν δηαθήξπμεο πξνκεζεηψλ/ππεξεζίσλ ηεο ΔΑΑΓΖΤ Ηνπιίνπ 2019: "Δηδηθά γηα
ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνύ, ππνβάιιεηαη ππεύζπλε
δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο."
γ)Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2.γ,πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ
ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ
έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο24.
Με ηελ παξάγξαθν 7ααηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 (ΦΔΚ Α΄52) αλαδηαηππψλεηαη ε
παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) ψζηε ην ζπγθεθξηκέλν δηθαηνινγεηηθφ λα κελ
ππνθαζίζηαηαη ππνρξεσηηθά απφ έλνξθε βεβαίσζε, αιιά λα αξθεί ε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο. Με ηελ
παξάγξαθν 46 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 πξνβιέπεηαη φηη κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ ΔΠΔ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη κε ππεύζπλε
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, θαη φρη θαη' αλάγθε κε έλνξθε βεβαίσζε, κε ζηφρν ηελ
κείσζε δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη φηη απηφ αληηθαζίζηαηαη
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε
ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην
έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα
πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη
ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016.
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δ)γηα ηελ παξάγξαθν παξαγξάθνπο 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά
φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη από ην αξκόδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε
εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη από ην Γ.Δ.Μ.Η., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Τα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Η κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, γηα ηνπο
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Με εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Σηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο”, φπσο
απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet».
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο
νηθνλνκηθνύ θνξέαφηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη
απνθιεηζκνχ.
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8.ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέαφηη δελ έρεη
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ N. 4412/2016.
B.2.Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.25
Θα πξέπεη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, λα ζπλάδεη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην είδνο ησλ ππφ
παξνρήο εηδψλ, εηδάιισο ζα νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην.
Β.3. Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.5.(απόδεημε νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο)πξνζθνκίδνπλ ηζνινγηζκνύο, ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκώλ ή Δ3, ή
ππεύζπλε δήισζε εάλ δελ είλαη δπλαηό λα πξνζθνκηζηνύλ ηα αλσηέξσ, πεξί ηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο ηνπ
θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο θαηά ηα ηξία πξνεγνύκελα έηε ή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο (εθόζνλ
είλαη κηθξόηεξν από ηξία έηε), πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη πσο ν αλάδνρνο έρεη ηελ θαηάιιειε
επάξθεηα. Γεληθά νη πξνζσξηλνί αλάδνρνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα θνξνινγηθά έληππα δειψζεσλ
γηα θάζε κνξθή εηαηξείαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν.4172/2013, 4308/2014, φπσο ηζρχνπλ,
δειαδή ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο
25
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δεκνζηεχζεηο ηνπο, γηα ηηο ρξήζεηο 2017, 2018, 2019 φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Ν.4308/2014 άξζξν 16 &
Ν.2190/1920 θαη φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο γηα θάζε λνκηθή κνξθή εηαηξείαο λφκνπο, έηζη ψζηε
ε αλαζέηνπζα αξρή λα δηαπηζηψζεη φηη δηαζέηνπλ κέζν γεληθό εηήζην θύθιν γηα ηα ηξία πξνεγνύκελα
έηεκεγαιύηεξν ή ηνπιάρηζηνλ ίζν µε ην 100% ρσξίο ην Φ.Π.Α. 24%
ε πεξίπησζε κε ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθα Δ1, Δ3 θαη Δ5 ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ απφ φπνπ πξνθχπηεη ν θχθινο εξγαζηψλ
ηνπ πξνζθέξνληνο, άιισο θαη ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ
νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηηο αλσηέξσ ηξείο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ δεηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε
νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν (π.ρ. ηξαπεδηθά έγγξαθα) ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηάιιειν.
Β.4. Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.6.(απόδεημε ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
θαηαιιειόιεηαο){ζα πξνζθνκηζηνχλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο/ηερληθήο πξνζθνξάο}
Β.5.Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.8.(απόδεημε πξνηύπσλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
θαη πξνηύπσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο){δελ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνχζα δηαθήξπμε}.
Β.6.Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ..
ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ,
ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Δηδηθόηεξα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ηα θάησζη:
Γηα ηα Φπζηθά Πξόζσπα,ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία ή βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα. Αλ, σζηφζν, ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα,
κπνξεί λα πξνζθνκίζεη απιή εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξάγεη ην TAXIS ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν
έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
Οη Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ην νπνίν νθείιεη λα ππνβάιιεη :
1. Αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή
Αξρή, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ή ηηο αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο ζην δηαδηθηπαθφ
ηφπν ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ (άξζξν 2 ηνπ Ν. 4250/2014) ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη νη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ή ηηο αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο
ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ (άξζξν 2 ηνπ Ν. 4250/2014) ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ. ε φζεο πεξηπηψζεηο, δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο,
αξθεί ε πξνζθφκηζε αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ
ζηνηρείσλ ζηνλ νηθείν Μ.Α.Δ.
2. Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ γηα ηελ
αλάιεςε ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζην νπνίν παξέρεηαη ε
εμνπζηνδφηεζε (ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ηα ζρεηηθά κε ην
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δηαγσληζκφ έγγξαθα θαη κφλν εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ) λα
ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζθνξάο θαη λα ηελ ππνβάιιεη
ειεθηξνληθά.
Οη Ο.Δ., Δ.Δ., Ι.Κ.Δ.εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ην
νπνίν νθείιεη λα ππνβάιιεη:
α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ θαη
β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξίεο, νχηε λα
ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή
έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο αλ απνζχξεη ν
ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζ’ απηφλ ή
εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο.
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη
ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε
ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί
λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη
κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην
ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν Κνκνηελήο, ν νπνίνο θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Δάλ ν Γήκνο απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ
αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο26 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ
θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. Οη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
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Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί
ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε
ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή.
Β.9ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθόο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ,
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απόδεημε όηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο
πόξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηώλ γηα ηνλ ζθνπό απηό.27
εκείσζε: Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηξίησλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ νπνίσλ
ζηεξίδεηαη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, ππεξγνιάβσλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν
ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ
ζηεξίδεηαη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ππεξγνιαβίαο πνπ πξνηίζεηαη λα
αλαζέζεη.
Β.10 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
(άξζξν 43 Ν. 4605/2019)
Με ηελ παξάγξαθν 7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 απνζαθελίδνληαη δεηήκαηα σο πξνο ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο: Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη αα απνδεηθηηθά κέζα
γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
α) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 [πνηληθό κεηξών] , ηελ πεξίπη. γ' ηεο παξ.2
ηνπάξζξνπ 73 [πηζηνπνηεηηθό ΔΠΔ] θαη ηελ πεξίπη. β' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 [κε εθθαζάξηζε, κε
πηώρεπζε θιπ] εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,
β) Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 [θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή
ελεκεξόηεηα] εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε,
γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 [πηζηνπνηεηηθό επηκειεηεξίνπ, κεηξώνπ],
ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά
αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ,
εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,
δ) νη έλνξθεο βεβαηώζεηο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη
ε)νη ππεύζπλεο δειώζεηο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Με ηελ παξάγξαθν 7αε ηνπ άξζξνπ 43ηνπ N. 4605/2019 πξνζηίζεηαη παξ. 13 ζην άξζξν 80N.
4412/2016 θαηπξνβιέπεηαη φηη ηα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014.
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινύλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή
θσηνηππία εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. Τα
αιινδαπά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην θαηαθύξσζεο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζπλνδεπόκελα κε
επηθπξσκέλε κεηάθξαζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Ν. 4250/2014 εμαθνινπζεί λα είλαη ελ ηζρχ θαη ζπλεπψο ηα δηθαηνινγεηηθφ πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ λφκν απηφ εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη απνδεθηά.
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Άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κξηηήξην αλάζεζεοηεο
πξνζθνξάβάζεηκόλν ηηκήο.

χκβαζεο

είλαη

ε

πιένλ

ζπκθέξνπζα

απφ

νηθνλνκηθή

άπνςε

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ζηε
ζρεηηθή κειέηε, γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο αλά είδνο. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο
πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε
απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.

2.4.2 Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5,
είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, Γήκνο Κνκνηελήο, Γεκαξρηαθφ
Καηάζηεκα, Πι. Γ. Βηδπελνχ 1, 69133, Κνκνηελή,
είηε (β) κε απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Γήκνο Κνκνηελήο, Γεκαξρηαθφ
Καηάζηεκα, Πι. Γ. Βηδπελνχ 1, 69133, Κνκνηελή
είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Γήκνο Κνκνηελήο, Γεκαξρηαθφ
Καηάζηεκα, Πι. Γ. Βηδπελνχ 1, 69133, Κνκνηελή
ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο
γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ
δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5
ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ
πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή
άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί
εγθαίξσο.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη
λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα αθόινπζα:
Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
Πξνζθνξά
ηνπ ………………………….… i
για την Δημόςια φμβαςη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ,
ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΚΩΝ ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟ
ΑΡΔΕΤΗ Ε ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ»
κε αλαζέηνπζα αξρή «Γήκνο Κνκνηελήο»
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ …-…..-2020 θαη ώξα 10:00 π.κ.
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Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεύεηαη από αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην
δηαγσληζκό, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκό ζηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ
πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπώλπκν θπζηθνύ πξνζώπνπ),
απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, αξηζκό ηειεθώλνπ, fax, e-mail).
Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα:
α) μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή
Πξνζθνξά»,
β) μερσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα
θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο
πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ.
Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ
ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή
πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζα αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα :
α) απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),
β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ), εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά θαη
γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, είηε απφ φινπο ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν.
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε
κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Από ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθό
ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο
ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή
δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ αμηνιφγεζή ηεο.

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1Τα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξόλησλ ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ ηξ ηρπξπξιημέμξ έμηρπξ ρπεύθρμηπ δήλτζηπ (Σ.Ε.Τ.Δ.), φπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7.1. ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξώλνπλ ην ζρεηηθό πξόηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη
αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ .doc, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο. Οη
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
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2.4.3.2H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο-Τερληθή Πεξηγξαθή”ηεο ζρεηηθήο
κειέηεοηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβώο πώο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο
πιεξνύληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε
θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο
αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.
Γηα ηελ παξνύζα δεκόζηα ζύκβαζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα θάησζη γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά:
1) Ο ποξζθέοτμ είμαι ρπξςοετμέμξπ επί πξιμή απξκλειζμξύ μα ζρμπληοώζει ηξμ
παοακάητ πίμακα ζρμμόοθτζηπ.Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο.
ηήιε Πξνδηαγξαθή-ραξαθηεξηζηηθά: ζηελ ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη: «πκκφξθσζε σο πξνο ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο, ηεο κειέηεο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεο ηερληθήο έθζεζεο, ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο.
ηήιε απαίηεζε: ηελ ζηήιε απαίηεζε έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ» πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε
πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα, νη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ζεσξνχληαη σο
απαξάβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο
απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο κε απνδεθηέο.
ηήιε απάληεζε: ηελ ζηήιε απάληεζε ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ πξνζθέξνληα πνπ έρεη κνξθή
ΝΑΗ/ΟΥΗ.
Απαίηεζε

Απάληεζε

Γεληθά
πκκφξθσζε σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, ηεο κειέηεο, ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ηεο ηερληθήο έθζεζεο, ηεο ζπγγξαθήο
ππνρξεψζεσλ ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα.

ΝΑΗ

Ζ πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα 180 εκέξεο θαη γηα ηπρφλ
παξάηαζε. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα
απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή αθχξσζεο
ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.

ΝΑΗ

ηα πεξηερόκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη
νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ
ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο
ελδείμεηο.
ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΟ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤθαη όζα δηθαηνινγεηηθά
απαηηνύληαη από ηελ ηερληθή κειέηε πνπ απνηειεί παξάξηεκα ηεο παξνύζαο.

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
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πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα
απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Γηα δηεπθφιπλζε, θαη κφλν, ησλ
ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ παξέρεηαη ζπλεκκέλα ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ
ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία,
απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Ζ κεηαθνξά ζα γίλεη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ
πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ
απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε
Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο
πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη.
Καηαθύξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ηεο
πξνκήζεηαο).

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα
180εκεξψλαπφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ
νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε
φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφπνο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4.
(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ),
2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
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β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε
θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη
ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα
ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ
πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο
ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζεο
(ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο αλαγξάθεηαη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη πάλσ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ε δε
ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζηνλ θπξίσο θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή
πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα
ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα εκέξα θαη ψξα, ή κεηά ηε ιήμε ηεο
παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζεο, απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο
θαθέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ
ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
Με ηελ παξ.18 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λφκνπ, αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη νξίδεηαη πιένλ φηη ην απνηέιεζµαθάζε δηαθξηηνχ ζηαδίνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ, επηθπξψλεηαη µε απφθαζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά
ηεο νπνίαο ρσξεί έλζηαζε θαηά ην άξζξν 127 ή πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ην άξζξν 360, θαηά
πεξίπησζε, θαζψο επίζεο πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ηα απνηειέζµαηα φισλ ησλ
ζηαδίσλ µπνξνχλ λα επηθπξψλνληαη µε µηα µφλν απφθαζε.Δηδηθφηεξα, πξνβιέπνληαη ηα εμήο:
«Σα απνηειέζµαηα θάζε ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη µε απφθαζε ηνπ απνθαηλφµελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη µε επηµέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπµµεηέρνληεο. Δηδηθά, γηα
ηηο ζπµβάζεηο µε εθηηµώµελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξώ, πιένλ ΦΠΑ, πνπ δελ
δηελεξγνχληαη µε ειεθηξνληθά µέζα, εθδίδεηαη µία απόθαζε, θαηά ηα αλσηέξσ, αλεμαξηήησο ηνπ
θξηηεξίνπ αλάζεζεο. Γηα ηηο ζπµβάζεηο µε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή
άπνςε πξνζθνξά, µφλν βάζεη ηηµήο αλεμαξηήησο πνζνχ θαη αλεμαξηήησο δηαδηθαζίαο, εθδίδεηαη µηα
απφθαζε, µε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζµαηα: α) φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηελ
πεξίπησζε αλνηθηήο δηαδηθαζίαο θαη β) ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ, ήηνη ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζηελ
πεξίπησζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο θαη αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο µε δηαπξαγµάηεπζε. Καηά ησλ αλσηέξσ
απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε, ζχµθσλα µε ην άξζξν 127 γηα ζπµβάζεηο µε εθηηµψµελε αμία έσο θαη εμήληα
ρηιηάδεο (60.000) επξψ, πξν ΦΠΑ, ή ε, ζχµθσλα µε ην άξζξν 360, πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή γηα ζπµβάζεηο
µε εθηηµψµελε αμία αλψηεξε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, πξν ΦΠΑ».
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3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ,
εθαξκνδφκελσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθόηεξα :
α) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο/ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο,
φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ.
β) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο
θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη
αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ
ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο. Σα αλσηέξσ ππό ζηνηρεία α θαη β
ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία.
γ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη
πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ
κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ
ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ.
4412/2016.
Σηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/2016) ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηιέγεη ηνλ
αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο
πξνζθνξέο..
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. Σα
απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ δύλαηαη λα επηθπξώλνληαη κε κία απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. (άξζξν 117 Ν.
4412/2016).
Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ28

-

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 19 ηνπ Ν. 4497/2017 θαη ην άξζξν 43 παξ. 12α ηνπ Ν. 4605/2019, ε
αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλό αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο,δέθα (10) εκεξώλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεοθαη ηα
πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄
28
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74) όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.7.2. ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2
ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3 2.2.6 απηήο.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππεβιήζεθαλ
θαη ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληόο ηεο δνζείζαο πξνζεζκίαο αίηεκα πξνο ην αξκόδην όξγαλν
αμηνιόγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα
απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ
άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
ΌΟΙ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΚΛΔΙΣΔΙ ΟΡΙΣΙΚΑ, ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ
ΓΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΓΗΓΙΑ 1989/665/ΔΚ, ΟΠΧ ΙΥΤΔΙ, ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΓΝΧΗ ΣΧΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΔΘΗΚΑΝ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπθαη ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην
Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη
νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ
ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ(εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο)29.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ
από ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρόλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ
θαηά ηα νξηδόκελα αλσηέξσ, θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλόκελν όξγαλν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απόθαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε θαηαθύξσζεο
ηεο ζύκβαζεο.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, επηθπξώλνληαη κε ηελ απόθαζε
θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 Ν. 4412/2016.
Ζ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο(όζα ππνρξενύληαη νη πξνζσξηλνί
αλάδνρνη, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2.4.2.5 θαη ζην Ν. 4250/2014) ζα γίλεηαη ζηελ ππεξεζία
πξσηνθφιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε δηαβηβαζηηθφ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
29
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«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ»
Πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ,
ΣΑΥ.ΓΗΔΤΘ/ΝΖ Πι. Γ. Βηδπελνχ 1, ΣΚ 69133, Κνκνηελή.
Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο.
Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, Α.Φ.Μ., e-mail).

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ
ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί
νξηζηηθά, εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, κε θάζε πξόζθνξν κέζν. Η ελ ιόγσ απόθαζε αλαθέξεη ηελ
πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνύζεο.
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά.
Τα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο, ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη
εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α)αα) ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, παξέιζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία
άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο
αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 372 θαη
ββ)ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξώ, παξέιζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο, ε έθδνζε απόθαζεο επί
απηήο ή ε πάξνδνο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
127,30
β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη,
έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α,
ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην
νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.
Η αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ,ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο31 απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. «Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 106.

30
31
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Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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3.4 Δλζηάζεηο πνπ αζθνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
«κε εθηηκώκελε αμία θαηώηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ»
(ρσξίο Φ.Π.Α.)
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο
Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο
ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο.
Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην
ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ ή ηελ απνζηνιή ηεο
πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. ηελ
πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε
πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ
αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο,
απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνύ ίζνπ κε ην
έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην
έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο
δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ αλσηέξσ παξαβφινπ.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ
ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο
ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Ν. 4412/2016 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ
ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ
πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο.
Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή
β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105,
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Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ
νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97,
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή Πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα
αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ε αλαζέηνπζα
αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή,
αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε
θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα
απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ
29 ή 32, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ
απηψλ.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, απαηηείηαη γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ή απφ ην νπνίν επνπηεχεηαη ε αλαζέηνπζα αξρή ή ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ
ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, φηαλ ζην νηθείν Τπνπξγείν δελ πθίζηαηαη ηερληθφ ζπκβνχιην θαη φηαλ αλαζέηνπζεο
αξρέο είλαη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α' θαη Β' βαζκνχ ή ελψζεηο ή λνκηθά πξφζσπα ησλ
νξγαληζκψλ απηψλ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζεπνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο
ζύκβαζεο, εθηόο Φ.Π.Α., θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη'
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. Σν πεξηερόκελό ηεο είλαη ζύκθσλν κε ην ππόδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζην Παξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε,
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο
ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο
άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ην ζπκβαηηθό
ρξόλν θόξησζεο ή παξάδνζεο θαηά δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο.
Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδώζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο.
Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ: εάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ
εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη
ηνπ εθπξφζεζκνπ.

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, β) νη φξνη ηεο
παξνχζαο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/2016), ηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο
απνδέρζεθε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ν πξνκεζεπηήο.
Ο αλάδνρνο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ
δηαθνξψλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο ζχκβαζεο. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα θαζ' ύιελ αξκόδηα Γηθαζηήξηα ηεο
Κνκνηελήο ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δίθαην.
Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ
ηνπο, κέζσ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο
θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
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4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.32
Ο Γήκνο έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθόζνλ ην επηζπκεί λα κελ εμαληιήζεη ηνλ αξηζκό ησλ πνζνηήησλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνύζα κειέηε. Δάλ σζηόζν επηζπκεί λα πξνκεζεπηεί όιε ηελ πνζόηεηα ησλ
αγαζώλ, ηόηε ν πξνκεζεπηήο ηεο εθάζηνηε νκάδαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο παξαδώζεη.
Σηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 4496/2017 (ΦΔΚ Α΄ 170), επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1
πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν
Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ.
Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.33
Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα ηξφθηκα πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ζα
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο θαη
φηη ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο άξηζηεο πνηφηεηαο, απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο
εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ
νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.34. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
32
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Άρκρο 130 του Ν. 4412/2016.
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ππεξγνιάβν/ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο
ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο
απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο
παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο
ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132ηνπ Ν. 4412/2016
θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ
Ν. 4412/20106. 3536
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν κεξψλ.
Η ζύκβαζε ηξνπνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016 χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. ε
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη
ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο Φ.Π.Α.
Ο Γήκνο κπνξεί ιόγσ απξόβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαη θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο
ππεξεζίαο λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αξρηθή ζύκβαζε έσο ην 50% ηεο ζπκβαηηθήο ηεο αμίαο, ζύκθσλα κε ηελ
πεξ. ββ ηνπ εδ. β ηεο παξ.1 ηνπ Άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4122/2016.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο37
4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
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Άρκρο 201 ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τθν περ. ηϋτθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με
το άρκρο 107 περ. 39 του Ν. 4497/2017.
Άρκρο 132 παρ. 1 α ν. 4412/2016.
Άρκρο 133 του ν. 4412/2016.
Οειίδα 40 από 49

20PROC007252194 2020-09-02

Οειίδα 41 από 49

20PROC007252194 2020-09-02
5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ.
4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2.Σνλ Πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α)Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (εδ. 7, παξ. 3 άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/11 φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 375 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπ. κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 4605/2019).
β)Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.38
γ)Παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο (4,00%)επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167 Α/23-7-2013): «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο
ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
δ)Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΑΔΠΠ (Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ),
επηβάιιεηαη θξάηεζε ύςνπο 0,06% επί φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην Ν. 4412/2016,
αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο. (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ Ν.4412/2016). Ζ απφθαζε
ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ είλαη ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε
δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο θξάηεζεο. Ζ απφθαζε απηή εθδφζεθε θαη είλαη ε ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΚ
969/22.03.2017 ηεχρνο Β').
ε)Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ
επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. (άξζξν 7 ηεο ππνπξγ. απνθ. 5143/14).
ζη)Καζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ.
5.1.3.Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. ε πεξίπησζε
πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ απηήλ ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ γηα πιεξσκή
εγγξάθνπ, ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε5 ηεο παξ.
Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ
2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο), θαζίζηαηαη
ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Ζ ππνβνιή ηνπ
ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο.

38

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο39 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη
απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζηελ επηζπλαπηφκελε κειέηε.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016,
επηβάιιεηαη πξφζηηκν40 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ
πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο
πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο
θφξησζεο - παξάδνζεο.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια
ηα κέιε ηεο έλσζεο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ41
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ
ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4.
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα
αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο.
Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ,
εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα.
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ
θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή
απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα
πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.

39
40
41

Άρκρο 203 του ν. 4412/2016
Άρκρο 207 του ν. 4412/2016
Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 (όπωσ ιςχφει με το άρκρο 43 παρ. 23 του Ν. 4605/2019)
Οειίδα 43 από 49

20PROC007252194 2020-09-02
5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε 42
Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή
παξνρήο ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο σο δηνηθεηηθήο ή σο ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία
εθηειείηαη ε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ Ν.
4412/2016. Παξέθηαζε αξκνδηφηεηαο δελ επηηξέπεηαη. Αλ ε ζχκβαζε εθηειείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα δχν ή
πεξηζζφηεξσλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ, αξκφδην θαζίζηαηαη απηφ πνπ ζα επηιέμεη ν πξνζθεχγσλ ή ν ελάγσλ.
Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο
πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 Ν. 4412/2016ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο
δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο.Αλ ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο δελ απνζηαιεί ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν απφ
ηε Γηνίθεζε, ε ζπδήηεζε αλαβάιιεηαη ζε λέα δηθάζηκν, θαηά ηελ νπνία ε ππφζεζε ζπδεηείηαη κε βάζε ηα
ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζθεχγσλ ή ν ελάγσλ, αλ ην δεηήζεη ν ίδηνο.
Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ είλαη ακέζσο εθηειεζηέο.
Καηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ κπνξεί λα αζθεζεί αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Αλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο
πηζαλνινγείηαη θίλδπλνο βιάβεο δπζρεξψο επαλνξζψζηκεο, κπνξεί λα δηαηαρζεί κε αίηεζε θάπνηνπ απφ
ηνπο δηαδίθνπο ε νιηθή ή ε ελ κέξεη αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, κε ηνλ φξν
παξνρήο αλάινγεο εγγχεζεο ή θαη ρσξίο εγγχεζε ή λα εμαξηεζεί ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απφ ηελ παξνρή
εγγχεζεο απφ ηνλ δηάδηθν πνπ έρεη ληθήζεη. Γηα ηελ αίηεζε απνθαίλεηαη, ζπλεδξηάδνληαο σο ζπκβνχιην,
ρσξίο ππνρξεσηηθή θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ, ην αξκφδην ηκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ην νπνίν
ζπγθξνηείηαη απφ ηξία (3) κέιε, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ν εηζεγεηήο ηεο ππφζεζεο.
Ζ απφθαζε ηεο αλαζηνιήο κπνξεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν λα αλαθιεζεί, κε αίηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο
δηαδίθνπο έσο θαη θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο.
Αλ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα
κέιε ηεο, πνπ κεηαμχ ηνπο ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη αλαγθαζηηθή νκνδηθία.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παοαλαβή ρλικώμ - Υοόμξπ και ηοόπξπ παοάδξζηπ ρλικώμ
6.1.1.Ζ παξαιαβή φιεο ηεο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή εθάπαμ ή
ηκεκαηηθά ζε ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο ηελ 31/12/2020, αλάινγα κε ηηο
πξνθύπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ,κεηά απφ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ζχκθσλα, κε ηα δεδνκέλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζην δηαγσληζκφ.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε
πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2.Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.
6.1.4.Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα
ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν
ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε
κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα
βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή.
6.1.5.Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν.

6.1.6.Οι αμαγοαθόμεμεπ πξζόηηηεπ είμαι ξι εκηιμξύμεμεπ ωπ μέγιζηεπ απαοαίηηηεπ πξζόηηηεπ
παοάδξζηπ και είμαι εμδεικηικέπ και όςι δεζμερηικέπ,θαζώο απηό εμαξηάηαη από ηηο πξαγκαηηθέο

αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζηα δειηία παξαγγειηώλ θαη ν πξνκεζεπηήο δε ζα
έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε από ην Γήκν. Γειαδή, θαζψο νη
παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Γήκνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ ρξεηαζηνχλ
λα παξαδνζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη εθηηκνχκελεο σο κέγηζηεο πνζφηεηεο.
ε πεξίπησζε φκσο πνπ ν Γήκνο ζέιεη λα πξνκεζεπηεί φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ θάζε είδνπο πνπ
αλαγξάθεηαη αλσηέξσ, ηφηε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ πξνκεζεχζεη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο κειέηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
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6.2 Απόοοιση ζρμβαηικώμ ρλικώμ – Αμηικαηάζηαζη
6.2.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.2.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο
ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ
αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν
ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.2.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.

6.3 Αμαποξζαομξγή ηιμήπ43
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο κέρξη ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.

6.4 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
6.4.1. Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζε
κεηαγελέζηεξν ρξόλν θαη δεκνζίεπζήο ηνπ ζην ΚΗΜΓΗέσο θαη ηελ 31/12/2020.
6.4.2. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ
απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ44. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο
αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο45 Αλ νη ππεξεζίεο
παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο.

Κνκνηελή,
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΓΚΑΡΑΝΗ

43

Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016.
Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ
τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016
45
Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
(Αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή κειέηε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο,, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζεο). {Τερληθή πεξηγξαθή, ηηκνιφγην, ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ}.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –ΣΔΤΓ
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε ππεχζπλε
δήισζε Τ.Δ.Υ.Γ. πνπ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr
θαη www.hsppa.gr,, ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη: α] ζηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί
θνξείο απνθιείνληαη ή, κε βάζε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, θαζψο θαη β) ζηα
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηείκε ηα σο άλσ έγγξαθα. Η σο άλσ δήισζε αλαξηάηαη θαη ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Πεξ επηπείνεζεξ………………………………………………………………………………………….
ΑΦΙ……………………………………………………………………………………………………………….
Δ/κζε Γπηπείνεζεξ………………………………………………………………………………………
Πει……………………………………………………………………………………………………………………
Φαλ…………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………………..
Ποξπ: αομόδια επιηοξπή διεμέογειαπ και ανιξλόγηζηπ διαγτμιζμξύ Δήμξρ Κξμξηημήπ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Σ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ

Ρροκαταςκευαςμζνοσ οικίςκοσ γεϊτρθςθσ 1,5ΜΧ1,5ΜΧ3

1

Τεμάχιο

2

Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου Ε 100

2

ΜΜ

1.810

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ - Με ωτίδεσ, ονομαςτικισ πίεςθσ
16 atm

3

Τεμάχιο

Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ με ομαλό κλείςιμο-Ονομαςτικισ πίεςθσ Ν
16 atm-Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm

4

Τεμάχιο

Θλεκτροκίνθτο
υποβρφχιο
αντλθτικό
m3/hμανομετρικό 90 m Σ.Υ. ιςχφοσ =15 KW

5

Τεμάχιο

6

Τεμάχιο

7

Τεμάχιο

ςυγκρότθμα

Θλεκτροκίνθτο
υποβρφχιο
αντλθτικό
Q=40m3/hμανομετρικό 100 m Σ.Υ. ιςχφοσ =22 KW
Θλεκτροκίνθτο
υποβρφχιο
αντλθτικό
m3/hμανομετρικό 150 m Σ.Υ. ιςχφοσ =30 KW

Q=35

ςυγκρότθμα

ςυγκρότθμα

Q=40
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Θλεκτροκίνθτο
υποβρφχιο
αντλθτικό
m3/hμανομετρικό 100 m Σ.Υ. ιςχφοσ =13 KW

ςυγκρότθμα

Q=25

8

Τεμάχιο

Θλεκτρικόσ πίνακασ αςτζροσ -τριγϊνου (Υ-Δ) για κινθτιρα 15 KW

9

Τεμάχιο

1

Θλεκτρικόσ πίνακασ αςτζροσ -τριγϊνου (Υ-Δ) για κινθτιρα 13 KW

10

Τεμάχιο

1

Καλϊδιον τφπου ΝΥΥ 3X10 mm2

11

ΜΜ

144

Καλϊδιον τφπου ΝΥΥ 3X6 mm2

12

ΜΜ

144

Καλϊδιον τφπου ΝΥΥ 3X4 mm2

13

ΜΜ

312

Καλϊδιον θλεκτρικό κεντρικισ παροχισ Νο2, ΝΥΥ 5 X 10 mm2

14

ΜΜ

40

Καλϊδιον τφπου ΝΥΥ 3X1,5 mm2

15

ΜΜ

300

Στιλθ ανάρτθςθσ τθσ γεϊτρθςθσ από χαλυβδοςωλινα διαμζτρου
3ins

16

ΜΜ

Τριγωνικι γείωςθ γιο θλεκτροδότθςθ από Δ.Ε.Θ. παροχισ No 2

17

Τεμάχιο

1

276
2
ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙV
–
Τπόδεηγκα
Δγγπεηηθώλ
Δπηζηνιώλ
ΠηζησηηθάήΥξεκαηνδνηηθά Ιδξύκαηα ή Αζθαιηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο

Από

Τπόδεηγκα/ρέδην ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
(ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην βάζεη άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016)
ΔΚΓΟΣΗ (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο) ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΩΝ
ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)
Ζκεξνκελία Έθδνζεο…………………..
Πξνο ην Γήκν Κνκνηελήο
Πι. Γεσξγίνπ Βηδπελνύ 1, 69133, Κνκνηελή
Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ………………….……. επξώi.
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ …………………………………………ΔΤΡΩ (θαη
νινγξάθσο),
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., ΑΦΜ: ................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)
.......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α)
(πιήξε
επσλπκία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..
β)
(πιήξε
επσλπκία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..
γ)
(πιήξε
επσλπκία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(δηεχζπλζε)
.......................…………………………………..
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αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο
ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε
ηεο ζύκβαζεο γηα ηελΔημόζια ύμβαζη με ηίηλξ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΚΩΝ
ΑΡΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟ ΑΡΔΕΤΗ Ε
ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ……/……-…-2020δηαθήξπμε θαη
ηελ αξηζ. …………../20… απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ
κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο κέζα ζε πέληε
(5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Απφ ηελ εγγχεζε απηή, πνπ παξέρεηαη γηα ηελ πην πάλσ θαη κφλν αηηία, ζα απαιιάμνπκε ηνλ πειάηε
καο ηνλ νπνίν εγγπφκαζηε, κφλν κεηά απφ έγγξαθε δήισζή ζαο πεξί απαιιαγήο καο απφ θάζε επζχλε πνπ
κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ πξνθεηκέλε εγγχεζε, ή κεηά ηελ επηζηξνθή ζε εκάο ηνπ ζψκαηνο ηεο παξνχζαο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξχλεη.
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ……………………………………………i (ρξόλνο ιήμεο εγγπεηηθήο)
(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)
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