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Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..429/2018..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..34ης/6-11-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την . 6η Νοεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
38085/2-11-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση µελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
µαγνητοφώνηση αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των
πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018».
ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης)
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ - (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων
πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597 και 2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού
στην εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο1 του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ » συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 31.277,76 €
συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : 44512000-2 , 31500000-1
Α∆ΑΜ:
18REQ002935395 και 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου τις
εταιρείες
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ για την ΟΜΑ∆Α Β
και
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού, κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη,
επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα
κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€,
συµπ/νου ΦΠΑ., ΕΠΑ».
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη
για την «Υπηρεσία
πλυσίµατος κάδων»».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη
µειοδοτών
για την προµήθεια
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για
την Έκδοση -Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα
Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και
Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 11ο: «Συµπλήρωση της 331/2018 Απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ
ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΕ
ΑΙΤΗΜΑ
ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα του κ. Μπαλιούση Ευάγγελου περί καταβολής
αποζηµίωσης για καταστροφή της περίφραξης του οικοπέδου του από
αρπάγη του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση του εδαφ. 4 της υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ και
έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή του αναδόχου Κ.
ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ».
ΘΕΜΑ 14ο: «Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Οχηµάτων»».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ασφάλτου»».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Παροχής Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισµού και Συντήρησης
Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων των Επτά
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου) Έτους 2018»».
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτηµα της κας. Βερναρδή Παρασκευής περί καταβολής
αποζηµίωσης για ζηµιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση
σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 19ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
 ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια
Εξέδρας Εκδηλώσεων».
ΘΕΜΑ 21ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου:
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισµού
284.000,00 € (µε ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων
µηνός ΜΑΙΟΥ 2018».
ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2018».
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων
µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2018».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Καλαφατέλης Ιωάννης
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης
Καρασαρλής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε µετά την ψήφιση του 16ου θέµατος.
Αριθµός Απόφασης: ..429/2018..
 ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια
Εξέδρας Εκδηλώσεων».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της
∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….”
(ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
2. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών –
∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.
4555/2018 (Α’ 133)”
3. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε
βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού, όπως έχουν
τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρµόνιση της
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις
πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και
την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών”
4. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του
άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της
«Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄
Βαθµού (σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της
απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το
αρµόδιο όργανο του φορέα
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία
της Οικονοµικής Επιτροπής
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονοµικής
Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75
του Ν. 3852/2010”
7. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του
Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)
8. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
9. Το άρθρ. 117 (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός) του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
10. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης
της προµήθειας
11. Την υπ΄αρίθµ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) Α∆Σ σχετικά µε την
Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018, η οποία
επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό
πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 3218/25-01-2018,
12. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής
Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 18REQ003733326
13. Την υπ’ αριθµ. 21/2018 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου
14. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ): 614/2018
15. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω προµήθεια, η οποία συντελεί
άµεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας,
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:
1. Την έγκριση της υπ΄αριθµ. 21/2018 Τεχνικής Περιγραφής, όπως
συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα “Προµήθεια
Εξέδρας Εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου”, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας Απόφασης.
2. Την έγκριση των σχετικών όρων διακήρυξης του Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
∆ιονύσου
3. Τη συγκρότηση µελών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
Τακτικά Μέλη:
1. ................
2. ................
3. ................
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1. ................
2. ................
3. ................
[Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ): 614/2018]
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Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Τα άρθρα 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της
∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής
και
αναπτυξιακής
λειτουργίας
των
Ο.Τ.Α.
[Πρόγραµµα
Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
 Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
– ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.
4555/2018 (Α’ 133)”
 Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε
βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού, όπως έχουν
τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρµόνιση
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά
µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που
προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/
48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών”
 Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α)
 Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του
Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)
 Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)”
 Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα
εκτέλεσης της προµήθειας
 Την υπ΄αρίθµ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) Α∆Σ
 Την υπ’ αριθµ. 21/2018 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου
 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ): 614/201
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 21/2018 Τεχνικής Περιγραφής, όπως
συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα
“Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου”, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης.
2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, ως
εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Στέφανος, …./10/2018

Άγιος

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθµ. Πρωτ.

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αριθµ. Αποφ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς
e-mail: milonas@dionysos.gr

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά µόνο βάσει τιµής για
την «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» συνολικού ποσού 29.760,00€ συµ/νου ΦΠΑ
24%, CPV [34514700-0]-Κινητή εξέδρα.
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 22
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 23
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οικονοµικών προσφορών 29
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 30
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 30
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 32
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 32
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 32
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 34
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 35
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 36
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 37
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ) 48
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΆΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 48
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 48
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 48
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1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 7
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Λεωφόρος Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1

Πόλη

Άγιος Στέφανος

Ταχυδροµικός Κωδικός

14565

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL305 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνο

2132030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες

dimsxeseis@dionysos.gr
1.Για τους όρους της διακήρυξης:
Χαράλαµπος Μυλωνάς (Τµήµα Προµηθειών )
Τηλ.: 213-2030623
e-mail: milonas@dionysos.gr

2. Για τη Μελέτη :
Αλεξάνδρα Εξάρχου (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
Τηλ.: 213-2140126

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL)

e-mail: exarhou@dionysos.gr
www.dionysos.gr

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο www.dionysos.gr
διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού αποτελεί “µη κεντρική
αναθέτουµε αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και ανήκει στη
Γενική Κυβέρνηση υποτοµέας ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
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Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δηµόσιων υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60wwwwwwhttp://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/6
0
β) Περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον κατατείθονται εγγράφως, είναι διαθέσιµες από τους αρµόδιους
επικοινωνίας υπαλλήλους.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016.

Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύµβαση βαρύνει τα Κ.Α.:15.7135.0016 µε τίτλο «Προµήθεια εξέδρας εκδηλώσεων ∆ήµου
∆ιονύσου», σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στο προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018 του
Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια εξέδρας εκδηλώσεων για την κάλυψη
των αναγκών των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Αναλυτικά θα γίνει προµήθεια των παρακάτω ειδών:
• 50 πλαίσια αλουµινίου µε φορητά κιγκλιδώµατα, διαστάσεων 2µΧ1µ,
• 200 πόδια αλουµινίου τηλεσκοπικά
• 1 σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη, µε φορητά κιγκλιδώµατα
• 1 ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη, µε φορητά κιγκλιδώµατα
• βοηθητικά υλικά στερέωσης (γάντζοι και σωλήνες σύνδεσης αλουµινίου, σφικτήρες,
διάφορες υποδοχές κ.λ.π.).
Απαιτούµενες προϋποθέσεις
Η εν λόγω εξέδρα θα είναι επιφάνειας 100 µ2, από σκελετό αλουµινίου βαρέως τύπου
και δάπεδο κόντρα πλακέ θαλάσσης καλυµµένο µε αντιολισθητικό υλικό, υψηλής
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αντοχής για την επίτευξη επιφάνειας αντιολισθηρής (επάνω), βραδύκαυστης και
αδιάβροχης.
Η εξέδρα θα µπορεί να διαιρεθεί και να στηθεί ανεξάρτητα σε τουλάχιστον τρία
τµήµατα.
Η εξέδρα θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη για στατικό φορτίο 750 kg/m2. Η
προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική µελέτη και πιστοποιητικό αντοχής
στο οποίο θα βεβαιώνεται και η δυνατότητα ασφαλούς και στέρεας στήριξής της σε
διάφορα είδη εδαφών, πλατείες, οδόστρωµα, κλπ., υπογεγραµµένο από διπλωµατούχο
Μηχανικό, που θα έχει αυτό το δικαίωµα. Ο ανάδοχος προµηθευτής πρέπει να
διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για
την εταιρεία του.
Τα προϊόντα που αποτελούν την εξέδρα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα βάσει των
οδηγιών της ευρωπαϊκής κοινότητας και των διεθνών προδιαγραφών µε πρότυπο
κατασκευής τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ 12810-1, ΕΝ 12811-1, ΕΝ 39.
Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή της εξέδρας θα πρέπει να είναι
ανακυκλώσιµα και να µην βλάπτουν το περιβάλλον.
Το ύψος της εξέδρας πρέπει να ρυθµίζεται µε εύρος διαφοράς ενός σκαλοπατιού.
Η προς προµήθεια εξέδρα θα πρέπει να επιδέχεται συµπλήρωµα σε πάνελ σε
περίπτωση που χρειαστεί να αυξηθεί η επιφάνειά της.
Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χάραξης του λογότυπου του ∆ήµου ∆ιονύσου
επάνω στην εξέδρα χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.
Για την πρώτη συναρµολόγηση εξοπλισµού της εξέδρας απαιτείται επίδειξη µε τις
συµβουλές των τεχνικών της ανάδοχης εταιρείας προκειµένου να εκπαιδευτούν οι
υπάλληλοι του ∆ήµου που θα αναλαµβάνουν την εργασία αυτή.
Το σύνολο της εξέδρας, ή τµήµα αυτής, θα µπορεί να συναρµολογείται και να
αποσυναρµολογείσαι εύκολα και γρήγορα (εντός ολίγων ωρών).
Θα χορηγηθεί εγγύηση τριετούς διάρκειας για την εξέδρα και το σύνολο του
απαιτούµενου εξοπλισµού της. Επίσης, θα χορηγηθεί ελάχιστη απαιτούµενη εγγύηση
διαθεσιµότητας ανταλλακτικών είναι τα δεκαπέντε (15) έτη και ο µέγιστος χρόνος
παράδοσης τους ο ένας (1) µήνας.[σύντοµη αναφορά των προµηθευοµένων ειδών ή
των υποδιαιρούµενων τµηµάτων των ειδών αυτών, εφόσον υπάρχουν, µε επισήµανση
ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, µίσθωση, χρηµατοδοτική
µίσθωση ή µακρά µίσθωση µε δικαίωµα ή όχι αγοράς ή µε συνδυασµό αυτών.
Επιπρόσθετα συµπληρώνεται και η τυχόν απαιτούµενη παροχή παρακολουθηµατικών
υπηρεσιών της προµήθειας όπως πχ. εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης
εξοπλισµού ή εκπαίδευσης συγκεκριµένου αριθµού εκπροσώπων της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα λειτουργίας]
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : [34514700-0]-Κινητή εξέδρα.
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Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα λόγω της φύσης του
αντικείµενου.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.760,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: €24.00,00, ΦΠΑ :
€5.760,00). αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισµός διαµορφώνεται σύµφωνα µε
τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Είδος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
CPVS
Μονάδας

Τιµή
Ποσότητα µονάδας ∆απάνη (€)
(€)

3.1

Πλαίσιο αλουµινίου
πλήρες όπως στην τεχνική τεµάχιο
έκθεση

34514700-0

50

302.00

15100.00

3.2

Πόδι αλουµινίου
τηλεσκοπικό, πλήρες,
τεµάχιο
όπως στην τεχνική έκθεση

34514700-0

200

36

7200.00

34514700-0

1

600

600.00

34514700-0

1

1100

1100.00

Σκάλα αλουµινίου
πτυσσόµενη πλήρης όπως
τεµάχιο
στην τεχνική
έκθεση
Ράµπα αλουµινίου
πτυσσόµενη πλήρης όπως
τεµάχιο
στην τεχνική
έκθεση

3.3

3.4
Άθροισµα :

24.000,00

ΦΠΑ 24% :

5.760,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

29.760,00

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες. Για την πρώτη
συναρµολόγηση εξοπλισµού της εξέδρας απαιτείται επίδειξη µε τις συµβουλές των
τεχνικών της ανάδοχης εταιρείας προκειµένου να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι του
∆ήµου που θα αναλάβουν την εργασία αυτή.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιµής.
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”,
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του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ.
Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
Τις αριθµ. 614/2018 ΑΑΥ (Α∆Α: Ω9∆1Ω93-1ΣΟ)
Την υπ’ αριθ. 21/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ενσωµατώθηκε στο
Παράρτηµα Ι της παρούσης διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ003733326 201809-24.
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 188REQ003794090
2018-10-05.
Την αριθµ. ……./2018 (Α∆Α:……..) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (AOE) , µε την
οποία εγκρίθηκαν: α) η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού β) η σχετική µελέτη &
οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού.
Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία (∆ηµαρχείο) του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της Λεωφ.
Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, την ..../..../2018,
ώρα 10:30πµ (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού, δηλαδή την …../…../2018, ώρα 10:30πµ. ∆εκτές θα γίνονται και οι προσφορές
που θα κατεθούν και στο Τµήµα Πρωτοκόλλου µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,

ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

20

ΑΔΑ: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ηµέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και
αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή
ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί
και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούµενων εδαφίων.
1.6 ∆ηµοσιότητα
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται
και στον Ελληνικό Τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαραίνουν τον ανάδοχο.
Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου.
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL):www.wwwwwwdionysos.gr στην διαδροµή:
https://www.dionysos.gr/Ενηµέρωση /Προκυρήξεις/Έργα.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

• η Περίληψη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί,
• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
• Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]
• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
• η οικονοµική προσφορά
• το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1.6.
Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την προστασία του
εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης :
Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα
ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους
τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύµβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο οκτώ (8)
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες
πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για
την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιώ.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα..
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984
(Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από
το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ωστόσο, ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και µόνο- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν
να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδετε από πιστωτικά «ή
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)», σύµφωνα
µε άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 120
του Ν. 4512/18 και την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2018, που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
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κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία
της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισµό, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη
αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Ενώσεις οικονοµικών φορέων οφείλουν να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
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τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
του προηγούµενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
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χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή
του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε
ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις
ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το
δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ.
4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις
ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.4 µπορεί να
προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών
µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται
ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5)
έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις
της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
[Κριτήρια Επιλογής]

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα
συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αµυντικού Υλικού..

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
i) να διαθέτουν
α) να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για
την εταιρεία τους ή ισοδύναµο. .
ii) δηλώνουν:

α) τον/την ή τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας που διαθέτουν ,
β) να δηλώσουν ότι εφόσον καταστούν ανάδοχοι: «Τα προϊόντα που θα αποτελούν την
εξέδρα θα είναι πιστοποιηµένα βάσει των οδηγιών της ευρωπαϊκής κοινότητας και των
διεθνών προδιαγραφών µε πρότυπο κατασκευής τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ
12810-1, ΕΝ 12811-1, ΕΝ 39 ή ισοδύναµα αυτών»
γ) να δηλώσουν ότι εφόσον καταστούν ανάδοχοι: «Η εξέδρα και το σύνολο του
απαιτούµενου εξοπλισµού της, καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση διαθεσιµότητας
ανταλλακτικών για δεκαπέντε (15) έτη και ο µέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1)
µήνας».
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δ) να δηλώσουν ότι εφόσον καταστούν ανάδοχοι: ότι θα καταθέσουν όλα τα τεχνικά στοιχεία
(ειδικά γραµµικά σχέδια εξέδρας σε αρχείο pdf) και εικόνες (prospectus) για τα υπό
προµήθεια υλικά.
ε) δήλωση συµµόρφωσης CE του κατασκευαστή και πιστοποιητικά ποιότητας και
συµµόρφωσης µε τα ισχύοντα πρότυπα που συνοδεύουν τα υπό προµήθεια είδη.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα είναι σε καλή κατάσταση, άριστης ποιότητας και
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της µελέτης και θα πρέπει να πληροί
όλες τις σχετικές προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Προτύπων ή των αντίστοιχων
προδιαγραφών του ΕΛΟΤ. Για το σκοπό αυτό ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα υλικά που απαιτούνται
για την κατασκευή της εξέδρας θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιµα και δεν βλάπτουν το
περιβάλλον.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτού. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική
επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, και 2.2.6 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016),
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα IV, το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου στη διεύθυνση
(URL):στην διαδροµή: httphttp://www.dionysos.gr/Ενηµέρωση /Προκηρύξεις/Έργα..
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2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ
του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και
2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα
να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής.
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω
αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής
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ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου
οφείλει να καταβάλει εισφορές].
για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους
- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού
φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας
για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
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οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί
φορείς προσκοµίζουν: α) πιστοποιητικό ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ ISO
9001:2015 ή ισοδύναµο για την εταιρεία του, β) για τα προϊόντα που αποτελούν την
εξέδρα πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ 12810-1, ΕΝ 12811-1, ΕΝ 39 ή ισοδύναµα γ)
.για την εξέδρα πιστοποίηση για στατικό φορτίο 750 kg/m2, στο οποίο θα
βεβαιώνεται και η δυνατότητα ασφαλούς και στέρεας στήριξής της σε διάφορα είδη
εδαφών, πλατείες, οδόστρωµα, κλπ., υπογεγραµµένο από διπλωµατούχο Μηχανικό δ)
υπεύθυνη δήλωση ότι για την πρώτη συναρµολόγηση εξοπλισµού της εξέδρας θα παρασχεθεί
η απαιτούµενη επίδειξη µε τις συµβουλές των τεχνικών της ανάδοχης εταιρείας προκειµένου
να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι του ∆ήµου που θα αναλαµβάνουν την εργασία αυτή ε) τεχνικά
στοιχεία και εικόνες (prospectus) για τα υπό προµήθεια υλικά, και στ) δήλωση συµµόρφωσης
CE του κατασκευαστή και πιστοποιητικά ποιότητας και συµµόρφωσης µε τα ισχύοντα
πρότυπα που συνοδεύουν τα υπό προµήθεια είδη, ζ) γραµµικά σχέδια της εξέδρας τόσο σε
έντυπη µορφή εις διπλούν, όσο και σε ψηφιακή µορφή (αρχείο pdf) προκείµενου για τη
διευκόλυνση της συναρµολόγησης σε δεύτερο χρόνο.

Β.4. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν: α) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή
της εξέδρας θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιµα και να µην βλάπτουν το περιβάλλον. Η υ/δ
µπορεί να συνοδεύετε από πιστοποιητικά περιβαλλοντικών προτύπων που ακολουθεί ο
κατασκευαστής των υλικών.

Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/
νόµιµου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης,
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ.
2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι
της ∆ιακήρυξης, λόγω της φύσης της προµήθειας, για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας της προµήθειας.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς
την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
(Ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Διονύσου, Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου
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Διάκου 1, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης
στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών
που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα
κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

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

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά
του …..
για την προµήθεια: «……………….»
µε αναθέτουσα αρχή …….
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών…..i
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου,
fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου του άρθρου 2.4.2.2..
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2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα
που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή
από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής)
και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο
αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα IV),

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος I της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
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2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω. Οι οικονοµικοί φορείς προκειµένου για την υποβολή της
οικονοµικής τους προσφοράς µπορούν να συµπληρώσουν το σχετικό υπόδειγµα που
ενσωµατώθηκε στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης.
Α. Τιµές
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η
τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από
την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο [ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ] του
Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους τρόπους
πληρωµής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για
διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
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τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο
φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, 2.4.4 (Περιεχόµενο φακέλου τεχνικής
προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102
του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
που ορίζονται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Έκθεσης -Προδιαγραφές στο Παράρτηµα Ι,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως
µέλη ενώσεων. [
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από
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τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου
1.5 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους
των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί
προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η
σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί
σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την
αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού
τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί
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σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους
λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε
µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία κοινoποιείται µε επιµέλεια αυτής στους
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο
127 του Ν.4412/2016.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν
την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, τα δικαιολογητικά, που
καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή
να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως
άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε
το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το
Τ.Ε.Υ.∆.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. Επισηµαίνεται ότι,
η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 10% στην περίπτωση της
µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 10% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε

41

ΑΔΑ: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης επέρχονται µε την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συµφωνητικού συµφωνητικού θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της ένστασης
η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των

ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης,
η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση που η αξία της σύµβασης είναι ίση ή
κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της
παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το
περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν
προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
∆ε παρέχεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετε στο σύνολό τους µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
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4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους
νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση
αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται
να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά
τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν
λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους
της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των
τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα
αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα)
της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται
οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού.
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.4.4. ∆ε παρέχετε η δυνατότητα πληρωµής απευθείας του υπεργολάβου.
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε το 100% της συµβατικής
αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016,
ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της ειδικής
συγγραφής υποχρεώσεων του Παραρτήµατος Ι.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται,
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων
συµβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα
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επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των
συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών –
αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη του Δήμου Διονύσου
επί της Λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, στον Άγιο Στέφανο. Η
συγκεκριμένη διεύθυνση μπορεί να αλλάξει εφόσον έγκαιρα (τουλάχιστον πέντε ημέρες
πριν την εκπνοή του χρόνου παράδοσης) το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας
Πολιτισμού και Αθλητισμού υποδείξει εγγράφως το σημείο αποθήκευσης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και
δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221
του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το
Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας (σχέδιο σύµβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής
των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος κατά τη διαδικασία της
πρώτης συναρµολόγησης και ταυτόχρονα εκπαίδευσης των υπαλλήλων παρουσία του
αναδόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε τον/τους ακόλουθο/ους
τρόπο/ους: µε βάση το αντικείµενο της προµήθειας µε µακροσκοπικός έλεγχος και
µηχανική εξέταση – πρακτική δοκιµασία.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες –
δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή
παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ.
5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών
εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές
παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα
δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης.
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται µέσα στους κατωτέρω καθοριζόµενους χρόνους: εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου
αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην
οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν
πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων
από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας
των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη
µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Αναπροσαρµογή τιµής
Καθ΄όλη τη διάρκεια της σύµβασης οι τιµές παραµένουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε
αναπροσαρµογή.
ΜΕ∆
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
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Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αριθ. 21/2018 µελέτη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ»

ΦΟΡΕΑΣ:
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Προϋπολ.
29.760,00 € µε ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛ.
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

21/2018

ΧΡΗΣΗ:: 2018

KA:
CPV:

15.7135.0016
34514700

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

50

ΑΔΑ: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.000,00 Ευρώ
Φ.Π.Α. (24%) : 5.760,00 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ : 29.760,00 Ευρώ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ:
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολ.
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
29.760,00 € µε ΦΠΑ 24%
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.
21/2018

ΧΡΗΣΗ:: 2018

KA:
CPV:
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενικά χαρακτηριστικά
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε κατόπιν του 21818/22.06.2018 αιτήµατος της
Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Κοινωνικών ∆οµών και αφορά στην
προµήθεια φορητής εξέδρας 100m2 µετά του απαραίτητου συνοδού εξοπλισµού της. Η εν
λόγω εξέδρα θα χρησιµοποιηθεί για εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στο ∆ήµο µας στα
πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο κωδικός CPV της προµήθειας είναι: 345147000.
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 29.760,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, προέρχονται από πόρους του ∆ήµου, και θα βαρύνει τον
Προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου του έτους 2018 στον Κ.Α. 15.7135.0016.
Στην τιµή κάθε υλικού συµπεριλαµβάνεται η προµήθειά του, η φόρτωση, η εκφόρτωση, η
µεταφορά του στο χώρο που θα υποδειχτεί από τον ∆ήµο και κατά το χρόνο που ορίζεται στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και η επίδειξη συναρµολόγησης - αποσυναρµολόγησής της
εξέδρας κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη µεταφορά
και παράδοση του συνόλου της προµήθειας.
Η παράδοση της προµήθειας θα γίνει σε συνεννόηση µε την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής της προµήθειας του ∆ήµου η οποία έχει το δικαίωµα να ελέγξει, εάν κρίνει
απαραίτητο, τα προϊόντα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μη συµµόρφωση τους
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της µελέτης, της δίνει τη δυνατότητα να
µην παραλάβει τον εξοπλισµό και να προβεί σε δικές της ενέργειες.
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό και
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο
βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Απαιτούµενες προϋποθέσεις
1. Η εν λόγω εξέδρα θα είναι επιφάνειας 100 µ2, από σκελετό αλουµινίου βαρέως τύπου
και δάπεδο κόντρα πλακέ θαλάσσης καλυµµένο µε αντιολισθητικό υλικό, υψηλής
αντοχής για την επίτευξη επιφάνειας αντιολισθηρής (επάνω), βραδύκαυστης και
αδιάβροχης.
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2. Η εξέδρα θα µπορεί να διαιρεθεί και να στηθεί ανεξάρτητα σε τουλάχιστον τρία
τµήµατα.

3. Η εξέδρα θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη για στατικό φορτίο 750 kg/m2. Η
προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική µελέτη και πιστοποιητικό αντοχής
στο οποίο θα βεβαιώνεται και η δυνατότητα ασφαλούς και στέρεας στήριξής της σε
διάφορα είδη εδαφών, πλατείες, οδόστρωµα, κλπ., υπογεγραµµένο από
διπλωµατούχο Μηχανικό, που θα έχει αυτό το δικαίωµα. Ο ανάδοχος προµηθευτής
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ ISO
9001:2015 για την εταιρεία του.

4. Τα προϊόντα που αποτελούν την εξέδρα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα βάσει των
οδηγιών της ευρωπαϊκής κοινότητας και των διεθνών προδιαγραφών µε πρότυπο
κατασκευής τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ 12810-1, ΕΝ 12811-1, ΕΝ 39.

5. Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή της εξέδρας θα πρέπει να είναι
ανακυκλώσιµα και να µην βλάπτουν το περιβάλλον.

6. Το ύψος της εξέδρας πρέπει να ρυθµίζεται µε εύρος διαφοράς ενός σκαλοπατιού.
7. Η προς προµήθεια εξέδρα θα πρέπει να επιδέχεται συµπλήρωµα σε πάνελ σε
περίπτωση που χρειαστεί να αυξηθεί η επιφάνειά της.

8. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χάραξης του λογότυπου του ∆ήµου ∆ιονύσου
επάνω στην εξέδρα χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

9. Για την πρώτη συναρµολόγηση εξοπλισµού της εξέδρας απαιτείται επίδειξη µε τις
συµβουλές των τεχνικών της ανάδοχης εταιρείας προκειµένου να εκπαιδευτούν οι
υπάλληλοι του ∆ήµου που θα αναλαµβάνουν την εργασία αυτή.

10. Το σύνολο της εξέδρας, ή τµήµα αυτής, θα µπορεί να συναρµολογείται και να
αποσυναρµολογείσαι εύκολα και γρήγορα (εντός ολίγων ωρών).

11. Θα χορηγηθεί εγγύηση τριετούς διάρκειας για την εξέδρα και το σύνολο του
απαιτούµενου εξοπλισµού της. Επίσης, θα χορηγηθεί ελάχιστη απαιτούµενη εγγύηση
διαθεσιµότητας ανταλλακτικών είναι τα δεκαπέντε (15) έτη και ο µέγιστος χρόνος
παράδοσης τους ο ένας (1) µήνας.

3. Τεχνικές προδιαγραφές
1. Πλαίσιο αλουµινίου
Πλαίσιο από ειδικά κατασκευασµένο προφίλ αλουµινίου βαρέως τύπου διαστάσεων
2µΧ1µ. Θα φέρει ως δάπεδο φύλλα από κόντρα πλακέ θαλάσσης, υψηλής αντοχής
και ποιότητας. Επί του δαπέδου θα είναι επικολληµένο ειδικό φύλλο µε επιφάνεια
στεγανή αυξηµένης αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία, αντιολισθητική και απολύτως
οµαλή. Ειδικές υποδοχές στις 4 γωνίες, στο κάτω µέρος των πλαισίων, για την
υποδοχή των τηλεσκοπικών ποδιών. Τα πλαίσια αλουµινίου θα φέρουν περιφερειακά
ειδικούς συνδέσµους ή οριζόντια εγκοπή και προεξοχή, ώστε να προσαρµόζονται
µεταξύ τους σταθερά, σε διαφόρους συνδυασµούς, για την διαµόρφωση της
επιφάνειας της εξέδρας. Στην τιµή περιλαµβάνονται φορητά κιγκλιδώµατα
ασφαλείας από προφίλ ή σωλήνες αλουµινίου για τις τρείς πλευρές της εξέδρας. Τα
κιγκλιδώµατα θα έχουν ύψος τουλάχιστον 70 cm από το δάπεδο και θα συνδέονται µε
ειδικές υποδοχές µε την εξέδρα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σύνδεσµοι και όλα τα
υλικά και τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης, στηρίξεως και πλήρους εγκατάστασης
και λειτουργίας όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση

53

ΑΔΑ: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ

2. Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό
Πόδι τηλεσκοπικού τύπου, στιβαρής κατασκευής, από προφίλ αλουµινίου βαρέως
τύπου, µεταβλητού µήκους, κατάλληλο για την επίτευξη ύψους της εξέδρας από 60
cm έως 100 cm περίπου. Τα πόδια θα προσαρµόζονται σταθερά και µε ασφάλεια, ανά
4 τεµ σε κάθε πάνελ, µε λυόµενη στερέωση και θα ρυθµίζονται στο επιθυµητό µήκος
µε βίδες ή σφικτήρα. Θα φέρουν ελαστικό αντιολισθητικό πέλµα. Θα προβλέπονται
σωλήνες αλουµινίου βαρέως τύπου για την χιαστή ή κόντρα σύνδεση των ποδιών
κάτω από τα πλαίσια της εξέδρας µε ενσωµατωµένη διαµόρφωση για την εφαρµογή
τους σταθερά µε λυόµενη στερέωση, ή σύνδεσµοι οι οποίοι θα σταθεροποιούν τα
πόδια γειτονικών πλαισίων ανά δύο ή ανά τέσσερα, προς εξασφάλιση της στατικής
επάρκειας της κατασκευής στα κατακόρυφα και οριζόντια φορτία. Στην τιµή
περιλαµβάνονται σύνδεσµοι, γάντζοι σύνδεσης αλουµινίου, βίδες και γενικά όλα τα
µικροϋλικά πλήρους εφαρµογής και λειτουργίας

3. Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη
Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη µεταβλητού ύψους 0,6µ – 1,00 µ περίπου από ειδικά
κατασκευασµένο προφίλ αλουµινίου βαρέως τύπου. Το ρίχτι του κάθε σκαλοπατιού
θα κυµαίνεται από 15cm µέχρι 21cm και το πάτηµα τουλάχιστον 25cm. Το φάρδος
της δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 1m. To δάπεδο του πατήµατος θα είναι από
κόντρα πλακέ θαλάσσης, αδιάβροχο, αντιολισθητικό και µε υψηλή αντοχή στην
ηλιακή ακτινοβολία. Η σκάλα θα µπορεί να προσαρµόζεται εύκολα στα διάφορα
ύψη, θα εφαρµόζει σταθερά µε λυόµενη στερέωση στην εξέδρα και θα φέρει φορητά
προστατευτικά κάγκελα από την µία πλευρά της. Στην τιµή της σκάλας
συµπεριλαµβάνονται τα φορητά κιγκλιδώµατα, οι σύνδεσµοι, γάντζοι σύνδεσης
αλουµινίου, βίδες και γενικά όλα τα µικροϋλικά πλήρους εφαρµογής και λειτουργίας

4. Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη
Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη µεταβλητού ύψους 0,6µ – 1,00 µ περίπου και πλάτους
τουλάχιστον 1,2µ από ειδικά κατασκευασµένο προφίλ αλουµινίου βαρέως τύπου. To
δάπεδο της ράµπας θα είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης, αδιάβροχο, αντιολισθητικό
και µε υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Θα εφαρµόζει σταθερά µε λυόµενη
στερέωση στην εξέδρα. Στις κατά µήκος πλευρές της θα υπάρχουν υποδοχές για την
προσθήκη φορητών κιγκλιδωµάτων. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τα φορητά
κιγκλιδώµατα, σύνδεσµοι, γάντζοι σύνδεσης αλουµινίου, βίδες και γενικά όλα τα
µικροϋλικά πλήρους εφαρµογής και λειτουργίας.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
28 / 08 / 2018 / / 2018 / / 2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ∆/ΝΤΡΙΑ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ:
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολ.
29.760,00 € µε ΦΠΑ 24%

ΑΡ. ΜΕΛ.
21/2018
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2018

KA:
CPV:

15.7135.0016
34514700
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είδος
CPVS
Μονάδας

Τιµή
Ποσότητα µονάδας ∆απάνη (€)
(€)

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

3.1

Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες όπως
34514700τεµάχιο
50
στην τεχνική έκθεση
0

302.00 15100.00

3.2

Πόδι αλουµινίου τηλεσκοπικό,
34514700τεµάχιο
200
πλήρες, όπως στην τεχνική έκθεση
0

36

7200.00

3.3

Σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη
πλήρης όπως στην τεχνική
έκθεση

τεµάχιο

345147001
0

600

600.00

3.4

Ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη
πλήρης όπως στην τεχνική
έκθεση

τεµάχιο

345147001
0

1100

1100.00

Άθροισµα :

24.000,00

ΦΠΑ 24% :

5.760,00

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

29.760,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
28/ 08 / 2018 / 09 / 2018 / 09 / 2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ∆/ΝΤΡΙΑ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός
ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕ∆ΡΑΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ»

ΦΟΡΕΑΣ:
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Προϋπολ:.
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΡ. ΜΕΛ.
21/2018

ΧΡΗΣΗ:
2018
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° - Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια εξέδρας εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου για την
κάλυψη των αναγκών των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Αναλυτικά θα γίνει προµήθεια των παρακάτω ειδών:

• 50 πλαίσια αλουµινίου µε φορητά κιγκλιδώµατα, διαστάσεων 2µΧ1µ,
• 200 πόδια αλουµινίου τηλεσκοπικά
• 1 σκάλα αλουµινίου πτυσσόµενη, µε φορητά κιγκλιδώµατα
• 1 ράµπα αλουµινίου πτυσσόµενη, µε φορητά κιγκλιδώµατα
• βοηθητικά υλικά στερέωσης (γάντζοι και σωλήνες σύνδεσης αλουµινίου, σφικτήρες,
διάφορες υποδοχές κ.λ.π.)
Άρθρο 2° - ∆ιατάξεις που ισχύουν
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

2. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

5. Του Ν. 4555/2018, Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/19.7.2018)
6. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
8. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
10. Του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
11. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.
12. Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για το
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο».
13. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
14. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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15. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 3° - Συµβατικά τεύχη
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού
β) Η µελέτη της ∆/σης Τ.Υ
γ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου
ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 4° - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε
κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς µε τους όρους που έχει καθορίσει η Οικονοµική
Επιτροπή.
Άρθρο 5ο - Σύµβαση
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ηµερών για να
υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την
καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 6ο – Εγγυήσεις
Α. Εγγύηση συµµετοχής στην δηµοπρασία .
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 72, δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής
στον συνοπτικό διαγωνισµό.
Β. Εγγύηση εκτέλεσης της σύµβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύµβασης
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Όσον αφορά το
χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον
συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) µήνα. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της
σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
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Άρθρο 7ο -Τεχνικά χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές – Ποιότητα υλικών
Όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα είναι σε καλή κατάσταση, άριστης ποιότητας και
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της µελέτης και θα πρέπει να πληροί
όλες τις σχετικές προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Προτύπων ή των αντίστοιχων
προδιαγραφών του ΕΛΟΤ. Για το σκοπό αυτό ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά του : Α) Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus)
για τα υπό προµήθεια υλικά. Β) ∆ήλωση συµµόρφωσης CE του κατασκευαστή και
πιστοποιητικά ποιότητας και συµµόρφωσης µε τα ισχύοντα πρότυπα που συνοδεύουν τα υπό
προµήθεια είδη.
Άρθρο 8ο - Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν
δύναται να είναι µικρότερος των τριών ετών. Επίσης, µε την προσφορά θα καθορίζεται ως
ελάχιστη απαιτούµενη εγγύηση διαθεσιµότητας ανταλλακτικών τα δεκαπέντε (15) έτη και ο
µέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) µήνας.
Άρθρο 9ο - Έκπτωση του αναδόχου
Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές ή χρόνους εγγύησης από τον ανάδοχο µπορούν να
τον κηρύξουν έκπτωτο. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής
προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους
υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10ο - Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ηµέρες. Για την πρώτη συναρµολόγηση εξοπλισµού της
εξέδρας απαιτείται επίδειξη µε τις συµβουλές των τεχνικών της ανάδοχης εταιρείας
προκειµένου να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι του ∆ήµου που θα αναλάβουν την εργασία αυτή.
Άρθρο 11° - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, και κρατήσεις,
που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.ΠΑ. βαρύνει τον
∆ήµο ∆ιονύσου.
Άρθρο 12° - Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή της προµήθειας θα γίνει από την οικεία επιτροπή
παρουσία του αναδόχου και αφού έχει γίνει η πρώτη συναρµολόγηση εξοπλισµού εξέδρας.
Εάν κατά την παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ή κατόπιν της συναρµολόγησης αυτών
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτούµενες
προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στην µελέτη της προµήθειας, η επιτροπή παραλαβής
µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος
δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόµενης
προθεσµίας, ο ∆ήµος ∆ιονύσου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και
για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα
αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του
αναδόχου.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
28/ 08 / 2018 / / 2018 / / 2018
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ∆/ΝΤΡΙΑ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΕ∆ΡΑΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τιµή
Ποσότητα µονάδας ∆απάνη (€)
(€)

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Είδος
CPVS
Μονάδας

1

Πλαίσιο αλουµινίου
πλήρες όπως στην
τεχνική έκθεση

τεµάχιο

3451470050
0

2

Πόδι αλουµινίου
τηλεσκοπικό, πλήρες,
όπως στην τεχνική
έκθεση

τεµάχιο

34514700200
0

3

Σκάλα αλουµινίου
πτυσσόµενη πλήρης
όπως στην τεχνική

τεµάχιο

345147001
0
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έκθεση

4

Ράµπα αλουµινίου
πτυσσόµενη πλήρης
όπως στην τεχνική
έκθεση

τεµάχιο

345147001
0

Άθροισµα :
ΦΠΑ 24% :
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

[ΤΟΠΟΣ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]
[ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Άγιος Στέφανος, ……./…./2018

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2132030623
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FAX: 2132030630
email: milonas@dionysos.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ
«Προμήθειας γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού
& εντύπων», Ομάδα …..
(συνολικού ποσού ……….€)

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την ……/……/2018 ημέρα ………………. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
1. Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη , που ενεργεί
στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Διονύσου (ΑΦΜ 997690910 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
σύμφωνα με την υπ΄άριθμ 782/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων
«δυνάμει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής
στην παρούσα σύμβαση «ΔΗΜΟΣ» και
2. Αφ' ετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ………… με διακριτικό τίτλο (………), με
ΑΦΜ ………………, ΔΟΥ …………, με έδρα επί της οδού ………………, Τ.Κ. ………., νόμιμα
εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του παρόντος από την/τον, ………………….. του ………….,
με ΑΔΤ ………./………., ΑΤ: …………………. καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

•======== του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
•======== του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
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και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013»,
•======== του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»,
•======== του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
•======== της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
•======== του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο»
•======== του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
•======== του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων…»,
•======== του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
•======== του άρθρου 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του
Υπουργού Εσωτερικών
•======== του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας»,
•======== του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
•======== του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά
∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
•======== του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
•======== του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες”
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•======== της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
•======== των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
•======== Επιπλέον η ανάθεση της σύµβασης διέπεται από το ακόλουθο
ειδικό κανονιστικό πλαίσιο:
•======== Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ)
Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων.
•======== Τις αριθµ. 614/2018 ΑΑΥ (Α∆Α: Ω9∆1Ω93-1ΣΟ)
•======== Την υπ’ αριθ. 21/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
που ενσωµατώθηκε στο Παράρτηµα Ι της παρούσης διακήρυξης.
•======== Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ: 18REQ003733326 2018-09-24.
•======== Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ: 188REQ003794090 2018-10-05.
•======== Την αριθµ. ……./2018 (Α∆Α:……..) Απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής (AOE) , µε την οποία εγκρίθηκαν: α) η συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισµού β) η σχετική µελέτη & οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού.
•

Τις …/2018 & …./2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την ανακήρυξη
των προσωρινών και οριστικών αναδόχων αντίστοιχα.

•======== Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων
στο θέµα ειδών

ΑΝΑΘΕΤΕΙ:
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Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ………… με διακριτικό τίτλο (………), με ΑΦΜ
………………, ΔΟΥ …………, με έδρα επί της οδού ………………, Τ.Κ. ………., την «Προμήθεια
εξέδρας εκδηλώσεων», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Διονύσου,
σύμφωνα με τους πιο κάτω ειδικότερους όρους, οι οποίοι διέπουν την σύμβαση αυτή.

Άρθρο 1ο - Προσδιορισμός - Αντικείμενο Σύμβασης
Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας εξέδρας εκδηλώσεων για την
κάλυψη των αναγκών των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου Διονύσου.
Αναλυτικά θα γίνει προμήθεια των παρακάτω ειδών:

• 50 πλαίσια αλουμινίου με φορητά κιγκλιδώματα, διαστάσεων 2μΧ1μ,
• 200 πόδια αλουμινίου τηλεσκοπικά
• 1 σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη, με φορητά κιγκλιδώματα
• 1 ράμπα αλουμινίου πτυσσόμενη, με φορητά κιγκλιδώματα
• βοηθητικά υλικά στερέωσης (γάντζοι και σωλήνες σύνδεσης αλουμινίου, σφικτήρες,
διάφορες υποδοχές κ.λ.π.).
Απαιτούμενες προϋποθέσεις
Η εν λόγω εξέδρα θα είναι επιφάνειας 100 μ2, από σκελετό αλουμινίου βαρέως τύπου και
δάπεδο κόντρα πλακέ θαλάσσης καλυμμένο με αντιολισθητικό υλικό, υψηλής αντοχής για
την επίτευξη επιφάνειας αντιολισθηρής (επάνω), βραδύκαυστης και αδιάβροχης.
Η εξέδρα θα μπορεί να διαιρεθεί και να στηθεί ανεξάρτητα σε τουλάχιστον τρία τμήματα.
Η εξέδρα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη για στατικό φορτίο 750 kg/m2. Η προσφορά θα
πρέπει να συνοδεύεται από σχετική μελέτη και πιστοποιητικό αντοχής στο οποίο θα
βεβαιώνεται και η δυνατότητα ασφαλούς και στέρεας στήριξής της σε διάφορα είδη
εδαφών, πλατείες, οδόστρωμα, κλπ., υπογεγραμμένο από διπλωματούχο Μηχανικό, που
θα έχει αυτό το δικαίωμα. Ο ανάδοχος προμηθευτής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για την εταιρεία του.
Τα προϊόντα που αποτελούν την εξέδρα πρέπει να είναι πιστοποιημένα βάσει των οδηγιών
της ευρωπαϊκής κοινότητας και των διεθνών προδιαγραφών με πρότυπο κατασκευής τα
ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ 12810-1, ΕΝ 12811-1, ΕΝ 39.
Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή της εξέδρας θα πρέπει να είναι
ανακυκλώσιμα και να μην βλάπτουν το περιβάλλον.
Το ύψος της εξέδρας πρέπει να ρυθμίζεται με εύρος διαφοράς ενός σκαλοπατιού.
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Η προς προμήθεια εξέδρα θα πρέπει να επιδέχεται συμπλήρωμα σε πάνελ σε περίπτωση
που χρειαστεί να αυξηθεί η επιφάνειά της.
Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χάραξης του λογότυπου του Δήμου Διονύσου επάνω
στην εξέδρα χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.
Για την πρώτη συναρμολόγηση εξοπλισμού της εξέδρας απαιτείται επίδειξη με τις
συμβουλές των τεχνικών της ανάδοχης εταιρείας προκειμένου να εκπαιδευτούν οι
υπάλληλοι του Δήμου που θα αναλαμβάνουν την εργασία αυτή.
Το σύνολο της εξέδρας, ή τμήμα αυτής, θα μπορεί να συναρμολογείται και να
αποσυναρμολογείσαι εύκολα και γρήγορα (εντός ολίγων ωρών).
Θα χορηγηθεί εγγύηση τριετούς διάρκειας για την εξέδρα και το σύνολο του απαιτούμενου
εξοπλισμού της. Επίσης, θα χορηγηθεί ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας
ανταλλακτικών είναι τα δεκαπέντε (15) έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας
(1) μήνας.[σύντομη αναφορά των προμηθευομένων ειδών ή των υποδιαιρούμενων
τμημάτων των ειδών αυτών, εφόσον υπάρχουν, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή
προσφορών ζητείται για την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση ή μακρά μίσθωση
με δικαίωμα ή όχι αγοράς ή με συνδυασμό αυτών. Επιπρόσθετα συμπληρώνεται και η
τυχόν απαιτούμενη παροχή παρακολουθηματικών υπηρεσιών της προμήθειας όπως πχ.
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης εξοπλισμού ή εκπαίδευσης συγκεκριμένου
αριθμού εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα λειτουργίας].
Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα ανταποκρίνονται προς τους όρους
των προδιαγραφών, όπως αυτά προσδιορίζονται με την αριθ. 21/2018 μελέτη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς της, ότι θα είναι
απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα.

Άρθρο 2ο - Χρόνος ισχύος της σύμβασης
2.1. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή του
παρόντος ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η
περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,
άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
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Άρθρο 3ο Ποιότητα Κατασκευής
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους
των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις
υπηρεσίες της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις σχετικά με την κατασκευή της εξέδρας.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο ανάδοχος οφείλει να παρίσταται σε υπηρεσιακές
συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό
όσο και για τον τεχνικό εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών και μέχρι
την ολοκλήρωση της σύμβασής του.

Άρθρο 4 Πλημμελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου.
Εάν η εργασία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή
κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτή, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα
υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή
Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί
με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα οφείλεται σε πράξη
ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται
απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε
βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.
Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα
για την μεταφορά τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση,
μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Άρθρο 5 –Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες.

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ηµέρα
που καλέστηκε να την εκτελέσει, εξαιρουµένης της ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής
υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Μετά την καθυστέρηση των μίας εβδομάδας ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την
παρούσα σύμβαση εις βάρος του αναδόχου.

Άρθρο 6ο - Παραλαβή
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Η προσωρινή και οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την οικεία επιτροπή
παρουσία του αναδόχου και αφού έχει γίνει η πρώτη συναρμολόγηση εξοπλισμού εξέδρας.
Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ή κατόπιν της συναρμολόγησης αυτών
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτούμενες
προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στην μελέτη της προμήθειας, η επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την
αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο
ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της
ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Διονύσου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση
αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις
ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών
χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Άρθρο 7ο - Οικονομικοί όροι - πληρωμή
Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ως τίμημα των ως άνω περιγραφόμενης
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ #.........# ( ………. ευρώ ) πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ 24% ο οποίος βαραίνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Είδος
Μονάδας

CPVS

Ποσότητα

1

Πλαίσιο αλουµινίου πλήρες
όπως στην τεχνική έκθεση

τεµάχιο

34514700-0

50

2

Πόδι αλουµινίου
τηλεσκοπικό, πλήρες, όπως
στην τεχνική έκθεση

τεµάχιο

34514700-0

200

τεµάχιο

34514700-0

1

τεµάχιο

34514700-0

1

3

Σκάλα αλουµινίου
πτυσσόµενη πλήρης όπως
στην τεχνική

Τιµή
∆απάνη (€)
µονάδας (€)

έκθεση

4

Ράµπα αλουµινίου
πτυσσόµενη πλήρης όπως
στην τεχνική

έκθεση
Άθροισµα :
ΦΠΑ 24% :
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:
Στη συμβατική αξία της προμήθειας, εκτός ΦΠΑ γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ
τρίτων.)
Η εξόφληση του τιμολογίου της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί από μέρους του
«ΕΡΓΟΔΟΤΗ» αμέσως μετά την παραλαβή του υπό προμήθεια είδους, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής και μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών το αργότερο από
την παραλαβή του.
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Η εξόφληση της συμβατικής αξίας δύναται να γίνεται τμηματικά σε συνάρτηση με τις
τμηματικές παραδόσεις από την «ΑΝΑΔΟΧΟ» και τμηματικά πρωτόκολλα παραλαβής του
«ΕΡΓΟΔΟΤΗ».

Άρθρο 8ο - Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Α. Της ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
8.1 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» εγγυάται ότι τα ανωτέρω είδη θα ανταποκρίνονται προς τους όρους
των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς της, ότι θα είναι
απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα
8.2 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη & απρόσκοπτο εφοδιασμό των δομών του
Δήμου.
8.3 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και
οδηγίες του οποίου οφείλει απόλυτη συμμόρφωση καθώς και να ευρίσκεται σε συνεχή
επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της προμήθειας.
8.4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της
προμήθειας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από την ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά
ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης
αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες .
8.5 Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται έφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε
περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού
αντικειμένου.
8.6 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας τρίτων και του προσωπικού,
συμπεριλαμβανομένου της χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (για την
ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού), και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι
όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν.
8.7 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο
αδυναμίας εκτέλεσης της προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση
του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα παραδόσεων χωρίς
διακοπή .
8.8 Κάθε βλάβη προς τρίτο οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, χειρισμό η αμέλεια από το
προσωπικό ή τα μέσα που χρησιμοποιεί η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» βαραίνει αποκλειστικά και
απεριόριστα αυτή και πρέπει να επανορθώνεται από την «ΑΝΑΔΟΧΟ» άμεσα από την
γνώση του συμβάντος καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο.
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8.9 Η «Ανάδοχος» θα είναι ασφαλισμένη προς τρίτους καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την
εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.
8.10 Κατά την παράδοση των προμηθευόμενων ειδών, η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει να
προβεί στην πρώτη συναρμολόγηση - επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση υπαλλήλων του
«ΕΡΓΟΔΟΤΗ» «……….», σε θέματα συναρμολόγησης, λειτουργίας, συντήρησης και
επισκευής των προμηθευόμενων ειδών. Υπεύθυνοι για τη παρακολούθηση εκτέλεσης της
σύμβασης ορίζονται οι Απόλλων Κούνης και Απόστολος Βλάχος αρμόδιοι υπάλληλοι της
Δ/νσης Περιβάλλοντος

Β. Του ΕΡΓΟΔΟΤΗ :
8.1 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζει υπεύθυνους για την
παρακολούθηση της προμήθειας και την διεκπεραίωση αυτών την Επιτροπή Παραλαβής.
Υπεύθυνοι για τη παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται οι ………….. και
………………. αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας
Πολιτισμού αι Αθλητισμού.
8.2 Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ της εν λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να
παρακολουθούν τη πρόοδο των εργασιών - παραδόσεων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες
ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα και να προτείνουν εφόσον κρίνεται αναγκαίο τις
απαιτούμενες ενέργειες.
8.3. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή
εκτέλεση της εργασίας , να καταβάλει στην εταιρεία την ανάλογη αμοιβή.

Άρθρο 9ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στη
παρούσα και για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε στον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» το με
αριθμό ……………. Εγγυητική, ποσού € ………. Της Τραπέζης ……………., η οποία θα επιστραφεί
στην «ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά την οριστική παραλαβή.
Άρθρο 10ο - Λοιποί όροι
10.1 Ρητά συμφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων της
παρούσας σύμβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής θα
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα και κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών.
10.2 Η παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική και για τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και θα
εκτελεστεί με βάση όλους τους όρους της παρούσας και με τήρηση των αρχών της καλής
πίστεως και των συναλλακτικών ηθών.
10.3 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με την παρούσα σύμβαση και
συμπληρωματικά με την διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού
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Κώδικα, που ρυθμίζουν τις Συμβάσεις Υπηρεσιών (Άρθρα 681 επ. Α.Κ.), καθώς και αυτές του
Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α’).
10.4 Οι δύο συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ασυμφωνιών ή διαφωνιών
πρέπει η φιλική συμφωνία να έχει πάντα την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση ανακύψεως
τυχόν διαφωνιών ή προβλημάτων από την παρούσα σύμβαση αρμόδια για την επίλυσή
τους είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
10.5 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να εκτελούνται απρόσκοπτα πλήρως και
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου Διονύσου. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνεται
από το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο οφείλει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και
έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του
προσωπικού του. Στο σημείο αυτό ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για
παράλειψη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του από λόγους ανωτέρας βίας.
10.6 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρμογής, άπαντες οι γενικοί,
ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της21/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε
συνδυασμό με την από …./…./2017 υποβληθείσα προσφορά (οικονομική & τεχνική) της
«ΑΝΑΔΟΧΟΥ», που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αυτής.
10.7 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ».
Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείμενο της συμβάσεως οι δύο συμβαλλόμενοι
υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά κρατήθηκαν από τον
«ΕΡΓΟΔΟΤΗ», το ένα (1), το έλαβε η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την «ΑΝΑΔΟΧΟ»

ΜΕΔ
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i]
και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή
η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6075
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦ. ΛΙΜΗΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29
& ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 / ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14568
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ[……]
- Τηλέφωνο:213-2030623
- Ηλ. ταχυδροµείο: milonas@dionysos.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: www.dionysos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Τίτλος της δηµόσιας σύµβασης: «Προµήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» ,συνολικού ποσού

29.760,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%

Το CPV των προς προµήθεια υπηρεσιών είναι : [34514700-0]-Κινητή εξέδρα
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- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

Απάντηση:
[ ]
[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι[ii] :

[……]
[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού [……]
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρηση[iii];
[ ] Ναι [] Όχι
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»[iv] ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.

[...............]

[…...............]
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Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);

[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους,
συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και
σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε
το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: α) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο
κατάλογο[v]:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
εγγράφων):[……][……][……][……]
Εάν όχι:

γ) [……]

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή
∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
δ) [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να
τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από
κοινού µε άλλους[vi];
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού
εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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γ) [……]
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των [ ]
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοµατεπώνυµο

Απάντηση:
[……]

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:

[……]
[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
[……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝ[vii]
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει
στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το
µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες[viii]
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση[ix]·
2. δωροδοκία[x],[xi]·
3. απάτη[xii]·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες[xiii]·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας[xiv]·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων[xv].
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου[xvi] το οποίο είναι
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……][xvii]
Εάν ναι, αναφέρετε[xviii]:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……]
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……][xix]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)[xx];
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
[……]
λήφθηκαν[xxi]:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης[xxii], στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων,
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;[xxiii]
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες

[……]

[……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής διεύθυνση, αρχή ή
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία
αναφοράς των
εγγράφων): [xxiv]
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε
Απάντηση:
πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν [] Ναι [] Όχι
γνώσει του, αθετήσει τις
υποχρεώσεις του στους τοµείς
του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού
δικαίου[xxv];

Εάν ναι, ο οικονοµικός
φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει,
περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονοµικός
[] Ναι [] Όχι
φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις[xxvi] :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
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Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή
στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για
τους οποίους ωστόσο ο
-[.......................]
οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη
-[.......................]
σύµβαση, λαµβανόµενης
υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των
µέτρων σχετικά µε τη συνέχε
συνέχιση της επιχειρηµατικής
του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις[xxvii]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή
ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός [] Ναι [] Όχι
φορέας σοβαρό
επαγγελµατικό
παράπτωµα[xxviii];
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο
οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει,
περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός [] Ναι [] Όχι
φορέας συµφωνίες µε άλλους
οικονοµικούς φορείς µε σκοπό
τη στρέβλωση του
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ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονοµικός
[] Ναι [] Όχι
φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης
συµφερόντων[xxix], λόγω της
συµµετοχής του στη
διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός [] Ναι [] Όχι
φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην
προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασης[xxx];
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:
[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός
φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη
πληµµέλεια[xxxi] κατά την
εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης
σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσµα την
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πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης ,
αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες:

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο
οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει,
περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος
σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει
χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να
επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εµπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να
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του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005[xxxii]:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντοςα(ενότητα
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη,
ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά
ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασής[xxxiii]; του:

Απάντηση
[…]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
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εγκατάστασής του

φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης :

Απάντηση:

και/ή,

έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα

έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξής [xxxiv]:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται από
τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη σχετική έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα νόµισµα
της σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
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οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής[xxxv]:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την
απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίαςαναλογίες[xxxvi] που ορίζονται στη σχετική αναλογία µεταξύ x και y[xxxvii] -και η
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αντίστοιχη αξία)
της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόµισµα
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:

[……][……][……]
[……..........]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων: Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς[xxxviii], ο οικονοµικός φορέας έχει αναφέρονται στην διακήρυξη):
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς[xxxix], ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή ποσά

ηµεροµηνίες παραλήπτες

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους
παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς[xl]:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
[……..........................]
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες[xli], ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
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ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση
της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
[....……]
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων[xlii] όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,

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

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

β) [……]
[……]

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

[] Ναι [] Όχι

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
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[……] [……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται
να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του
αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα απαιτούµενα
έγγραφα:
[] Ναι [] Όχι[xlv]
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά[xliv], αναφέρετε για
το καθένα:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……] [xlvi]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[xlvii], εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[xlviii].
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι,
ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο]
του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

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

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

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των
πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ.
36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
[iii]

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές
και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων
µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.
[iv]

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

[vi]

Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

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

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
[ix]

107

ΑΔΑ: ΨΦΖΠΩ93-Κ5Λ

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

[x]

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται
στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
[xi]

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

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
[xiv]

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
[xv]

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xviii]

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xix]

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

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

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός
φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την
εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς
[xxiii]

[xxiv]

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
[xxvi]
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Άρθρο 73 παρ. 5.

[xxvii]

Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη
διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
[xxviii]

[xxix]

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

[xxx]

Πρβλ άρθρο 48.

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

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

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

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

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

[xxxvi]

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxvii]

Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

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

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

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

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν
άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει
να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
[xli]
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Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή
συναινέσει, εξ ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
[xlii]

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

[xliv]

∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

[xlv]

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvi]

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvii]

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
[xlviii]

i Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας.
3. Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού ως κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1. Μπινιάρη Ζωγραφιά
2. Λεκαράκου Γεωργία
3. Παπαδοπούλου Αθηνά

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Αναπληρωµατικό Μέλος:
1. Πατέλη Ειρήνη

Μέλος

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
∆ήµαρχος
4. Στάικος Θεόδωρος.
5. Τσούκας Παναγιώτης.
6. Καλαφατέλης Ιωάννης
7. Καρασαρλής Αναστάσιος.
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Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- Νοµική Υπηρεσία.
- Τµ. Κοιν. Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού.
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