Κρέστενα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Ο

8/ 05 / 2018

Αριθμ. Πρωτ. 3677

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δήμαρχος

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

διακηρύσσει
την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
( ΣΥΜΒΑΣΗ 2018 ) »
Ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00: € (με ΦΠΑ 24%)
CPV:31531000-7 ( Λαμπτήρες )
31681410-0 ( Ηλεκτρολογικό Υλικό )
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :
α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
β) τους όρους του παρόντος τεύχους
και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής

Έχοντας υπ’ όψη:
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
3. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως
προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε
ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
5. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με
την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16
6. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών
7. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «Διοικητικές απλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα-Τροποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.
4127/2013 και άλλες διατάξεις αναφορικά με τους συντελεστές παρακράτησης
φόρου.
9. Την υπ’ αριθμ. 583/18 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
10. Την με αριθμ. 47 /2018 ( ΑΔΑ: 7Μ5ΧΩΨΦ-4ΙΟ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης
11. Την με αριθμ. 47 /2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτης, καθώς και
κατάρτισης των όρων διακήρυξης
(ΑΔΑ:7Μ5ΧΩΨΦ-4ΙΟ) με την οποία
επιλέγεται ο τρόπος εκτέλεσης, εγκρίνονται τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτητεχνικές προδιαγραφές παρ. 7 άρθρο 54 Ν. 4412/2016), καθορίζονται οι όροι
του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 72 Ν. 3852/2010), επιλέγεται το κριτήριο
ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει

τιμής – άρθρο 86 Ν. 4412/2016) της και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες (κλειστές) προσφορές για την ανάθεση με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ », με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 48.387,10 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι
συνολικό ποσό ανάθεσης 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της
αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού η οποία
συνεστήθη με την με αριθμό 47/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την
ανάθεση της προμήθειας όπως αυτές αναφέρονται στην μελέτη που επισυνάπτεται.

Άρθρο 1ο :Αναθέτουσα Αρχή
 Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων.
 Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ταχυδρ. Δ/νση :Αγίου Γεωργίου 22, Κρέστενα
Τηλέφωνο:26250-23220
fax: 2625360029

Ηλεκτρονική διεύθυνση : dkresten@otenet.gr
Άρθρο 2ο : Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της
προμήθειας λαμπτήρων για την αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων στο
δημοτικό φωτισμό και ηλεκτρολογικού υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε
βλάβες που παρουσιάζονται σε αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης και
στα φωτιστικά σώματα υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη.
2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε είδος
3. Ο Δήμος διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει μειοδότη, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει τιμής, η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανάθεσης.
Άρθρο 3ο :Προϋπολογισμός προμήθειας-Χρηματοδότηση
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
48.387,10 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 60.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν
μπορούν να υπερβούν το ως άνω ποσό του προϋπολογισμού της ανάθεσης.
3. Η ανάθεση με CPV:31531000-7 ( Λαμπτήρες ) και 31681410-0
( Ηλεκτρολογικό Υλικό )
θα επιβαρύνει τον
Κ.Α. 20-6691.008
προϋπολογισμού έτους 2018
4. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του δήμου.
Άρθρο 4ο :Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού
1.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ανδρίτσαινας Κρεστένων,
διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 22, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 23
/05 /2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 11:30. π.μ.
στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
2.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την προμήθεια
αυτή Επιτροπή, ενώ καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή μετά την λήξη του
χρόνου υποβολής, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς
διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
3.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη
ημερομηνία, λόγω ανωτέρας βίας, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη
ημέρα την ίδια ώρα.
Άρθρο 5ο : Τρόπος διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της διακήρυξης και
της μελέτης
από την ιστοσελίδα του Δήμου www.andritsainaskrestenon.gov.gr
2. Η διακήρυξης και η μελέτη είναι επίσης αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων)
Άρθρο 6ο: Σειρά Ισχύος των Εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με τα οποία θα εκτελεστεί
αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους τα εξής:

η

ανάθεση

1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη και η μελέτη
3. Η προσφορά του αναδόχου
Άρθρο 7ο: Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία
των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της
νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
2. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 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.
3. Για τις ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει
να ισχύουν τα ακόλουθα:
o Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)
o Με την υποβολή της προσφοράς όλα τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι του
αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης (άρθρο 254 παρ.5 του Ν. 4412/2016)
o Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή
για την υποβολή της προσφοράς τους. αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον
καταστούν ανάδοχοι.
o Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις προμηθευτών υποβάλλουν κοινή προσφορά
εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει
τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση προμηθευτών, είτε από εκπρόσωπο
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
o Οι ενώσεις προμηθευτών συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των
μελών τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια
χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και
το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης αλλά και το
ποσοστό συμμετοχής στην ένωση.
o Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια
τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της
ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο

συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις
δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω
ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η
σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8ο :Αποκλεισμός υποψηφίων (άρθρο 73 του Ν.4412/16)
Ο Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν ή είναι γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
1.

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 (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101
της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν ο Δήμος:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
4. Ο Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
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 ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή
την ανάθεση,
θ) Εάν ο Δήμος μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβάλω την ακεραιότητα του.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Δήμος
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, ο Δήμος μπορεί να αποκλείει οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο
εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε
πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις
της παρ. 4.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει
λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
Άρθρο 9ο : Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών (άρθρο 96 του Ν.4412/16)
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
πρέπει να υποβάλλουν γραπτή σφραγισμένη (κλειστή) προσφορά, εντός της
προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης.
2. Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται ή αποστέλλονται στον Δήμο με ευθύνη
του
προσφέροντος
με
οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι
αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την
αναφερόμενη ώρα λήξης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι
προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ
της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται για την αποσφράγιση.
3. Η παραλαβή των προσφορών 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 από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου,
με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείεται από το Διαγωνισμό και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
5. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν
υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη υπηρεσία, ακόμα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 10ο : Γλώσσα
1.

2.

3.

4.

5.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική
γλώσσα.
Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε
γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νομίμως
επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, μόνο εφόσον είναι
νόμιμα επικυρωμένα με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με
την συνθήκη της Χάγης της 05- 10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84)
(A' 188), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. και 53 και του άρθρου
36 παρ. 2 περ. γ. του Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.Δ 3026/1954 και Ν
4194/2013). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική.
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει το δικαίωμα
να ζητήσει από τους προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου
κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.

Άρθρο 11ο : Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 97)
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό

διάστημα τριών (3) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Δύναται η δυνατότητα παράτασης ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/16.
Άρθρο 12ο: Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές

1. Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 13ο : Λόγοι απόρριψης προσφορών (άρθρο 91 του Ν.4412/16)

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Η οποία αποκλίνει ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο
15 της παρούσης (φάκελος δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική και
οικονομική προσφορά). Ομοίως Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη
συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 20 της διακήρυξης.
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο.
Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της
προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
Προσφορά υπό αίρεση.
Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει
οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο
της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
Δίνει τιμή μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ορίζει χρόνο ολοκλήρωσης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπόμενου.
Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά
διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα
τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα
τουλάχιστον μέλος των.

Άρθρο 14ο : Περιεχόμενα Προσφοράς (άρθρο 92 του Ν.4412/16)
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν προσφορά

(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά- και οικονομική προσφορά) μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
2. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.

3. Κατά την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών το αρμόδιο όργανο δεν είναι
υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων η των προσφορών
τους προς τους όρους της διακήρυξης.
4. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους (υπο) φακέλους:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
όπου περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το τυποποιημένο έγγραφο ΤΕΥΔ και τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του
οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση
του νομικού προσώπου, 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.) καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου και το παραστατικό
εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας παρουσιάζεται το τυποποιημένο έγγραφο ΤΕΥΔ
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και
σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του
ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειμένου να αξιολογηθούν.
7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης της προσφοράς.
8. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Άρθρο 15ο : Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (άρθρο 93)
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
περιέχει:

Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έγγραφο ΤΕΥΔ σύμφωνα με το άρθρο 79
παρ. 4 του ν.4412/2016 (Α147), την Απόφ. 158/2016 που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3698/16.11.2016, για διαδικασίες σύναψης Δημόσιας
Σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη
επιβεβαιώνοντας:
Α. Ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους (παρ.1 άρθρο 73):
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 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 (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101
της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (A' 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επίσης όταν
το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό. Ειδικότερα, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να καταθέσουν:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων του (παρ. 2 άρθρο
73)
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
2. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων
και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο του
ελληνικού δικαίου
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία
του Επιμελητηρίου, το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν και το ειδικό
επάγγελμά τους αναφορικά με το αντικείμενο ανάθεσης του διαγωνισμού.
Γ. Ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Ότι κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 (παρ. 2 άρθρο 18)
2. Ότι δεν τελούν 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 (περ.β παρ. 4 άρθρο 73)
3. Ότι δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού

4.

Ότι δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4412/16, από την συμμετοχή του οικονομικού
φορέα στην εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης
5. Ότι κατά την εκτέλεση προηγούμενης δημόσιας σύμβασης δεν έχει επιδείξει
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
6. Ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 73 ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή ότι δεν
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
7. Ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
8. Ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβάλω την ακεραιότητα του.
9. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
10. Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης
παρόμοιου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από
οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
11. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης
Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του
διαγωνισμού.
12. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης,
τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.
13. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατακύρωση του διαγωνισμού,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του Ν.4412/16 και
του άρθρου 23 της παρούσης.

Δ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.
Ε. Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα.
ΣΤ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων.

Άρθρο 16ο : Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» (άρθρο 94)
Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους , επί ποινή αποκλεισμού τα

εξής:
1) Αναλυτική τεχνική περιγραφή, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία των
προσφερόμενων υλικών, ο κατασκευαστής, το εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα
προέλευσης, το πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής, το
πιστοποιητικό CE ή ισοδύναμο του υλικού,
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός
«κατασκευής του εργοστασίου μας».
2) Υ.Δ. του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
3) Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 11 της
παρούσας Διακήρυξης.
4) Υπεύθυνη Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών,
σύμφωνα με το άρθρο 31 της Διακήρυξης
5) Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, όπου θα δηλώνει
την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών για το ελάχιστο ένα (1)
έτος.
6) Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πίνακας, συντεταγμένος με την ίδια σειρά και αρίθμηση
όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, με τα είδη (α/α και περιγραφή) για τα οποία οι
διαγωνιζόμενοι καταθέτουν προσφορά.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Άρθρο 17ο : Περιεχόμενα φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
1. Η οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του αρχικού
φακέλου προσφοράς.
Η τιμή προσφοράς δίνεται ανά μονάδα και σύνολο επιμέρους δαπάνης, ακολουθώντας
τη μορφή και την αρίθμηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή της τελικής συνολικής προσφοράς χωρίς το
Φ.Π.Α., όσο και η αναγραφή της συνολικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε (€) ευρώ.

Άρθρο 18ο : Τιμές προσφορών
1.

Η οικονομική προσφορά θα αφορά τα είδη, για τα οποία οι διαγωνιζόμενοι
επιθυμούν να συμμετέχουν όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση,
ενδεικτικό προϋπολογισμό.

2. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι προς ανάθεση

3.

4.

5.

6.
7.

υπηρεσίες. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός, θα
διορθώνεται από τον προσφέροντα, αφού ειδοποιηθεί από την αρμόδια
επιτροπή.
Η προσφερθείσα τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή και της τυχούσας
παράτασης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και τη μελέτη.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση
ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στην τιμή για την προμήθεια των λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού
περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους και η παράδοσή τους σε άριστη
κατάσταση.

Άρθρο 19: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα, όπως ορίζεται στους όρους
της παρούσης διακήρυξης.
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν
συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν
έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 9 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.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων
ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 του
Ν.4412/2016.
Προσφορές
που
υποβάλλονται
εκπρόθεσμα,
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

επιστρέφονται

χωρίς

να

Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων
αριθμός της προσφοράς. Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο
πρακτικό της δημοπρασίας.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή δεν είναι σύμφωνοι
προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται.
2. Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία, έχουν ως εξής:
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 Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών
σε πρακτικό, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή
όχι με τους όρους της διακήρυξης καθώς και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει
απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης,
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 48 ώρες από την κοινοποίηση του πρακτικού
στους συμμετέχοντες.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό
για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών καθώς και τους λόγους
για τους οποίους αποκλείσθηκαν.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο που θα ορισθεί από την
Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες.
Μετά την αποσφράγιση, το αρμόδιο όργανο μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις
οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών
στοιχείων. Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διαγωνισμού
ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών και καταχωρεί
στο σχετικό πρακτικό τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες,
αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Οικονομικές
προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. )
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια α) και β)
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.

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 Διαγωνισμού (άρθρο 117
παρ.4 του Ν.4412/16).
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (ορισμός προσωρινού αναδόχου)
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με τα πρακτικά.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/16 (άρθρο 23 της παρούσης).
3. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών
θα έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν,
υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εμποδίζει την εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θα θίγει
τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα
βλάπτει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των
δικαιολογητικών την ίδια μέρα λόγω πληθώρας προσφορών, η επιτροπή διατηρεί το
δικαίωμα αναβολής της συνεδρίασης, αφού πρώτα προβεί στην καταγραφή των
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή ορίζετε νέα ημερομηνία κατά
την οποία θα ολοκληρωθεί η εξέταση των δικαιολογητικών και θα αποσφραγιστούν
οι οικονομικές προσφορές των επιτυχόντων.
5. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 του Ν. 4412/16).

Άρθρο 20: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ο Δήμος μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον Δήμο, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 102 Ν.4412/16
2. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών
υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί

να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς
προυπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15%
για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50%
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας
κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. (άρθρο 104 Ν. 4412/2016)

Άρθρο 21: Κριτήρια επιλογής
Α. Καταλληλότητα: Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του.
Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται………
Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται……..

Άρθρο 22: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων,
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 24
της παρούσης διακήρυξης.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα
αναγράφονται τα στοιχεία της ανάθεσης, ότι αφορούν δικαιολογητικά κατακύρωσης
και τα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου. Ο φάκελος παραλαμβάνεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή σε περίπτωση ελλείψεων, ανακριβών στοιχείων
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/16.
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου-Οικονομική Επιτροπή, για τη
λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η Οικονομική Επιτροπή
μπορεί είτε να κατακυρώνει, είτε να ματαιώνει την σύμβαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν.4412/2016.
3. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση, εφόσον επιθυμούν
των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 23: Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (άρθρο 105 του Ν.4412/16)
1. Η Επιτροπή διενέργειας, με αιτιολογημένη εισήγηση της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης.
2. Ο Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
3. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός
ανάδοχος υποχρεούται, στην περίπτωση που κάποιο από αυτά έχει λήξει, να
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23 της παρούσας μετά
από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής,. (Τα στοιχεία ελέγχονται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού για να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις
συμμετοχής των άρθρων 7 και 8).
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμφωνα
με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και το άρθρο 26 της παρούσης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 24: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός
ανάδοχος») οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά:
i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου), ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 15Α της παρούσης.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι
εκπρόσωποί του.
ii. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ,

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων
τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά τόσο τους
απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση
ασφάλισης, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ
εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον ΟΑΕΕ τα μέλη του Δ.Σ.,
εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.
i. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες
ii. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, όπου θα αναφέρει
τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή
εισφορών.
Στις δηλώσεις δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή καθώς και δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή, η οποία θα
τροποποιήσει τους όρους της διακήρυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14), τα δικαιολογητικά,
αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων δύναται, να υποβληθούν ως ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης α’ του νόμου. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σημειώνεται ότι:
α) τα μη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ.
μη ευανάγνωστη σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα,
ημερομηνία εγγράφου κλπ) και
β) η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις.
γ) Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Κώδικα των δικηγόρων πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η
ισχύουσα νομοθεσία.
δ) Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
ε) Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά
την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
Άρθρο 25: Ενστάσεις – Παράβολο (άρθρο 127)
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

1.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,

μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο
221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Το γνωμοδοτικό
όργανο- Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων έχει συγκροτηθεί με την με αριθμό
47/2018 (ΑΔΑ: 7Μ5ΧΩΨΦ-4ΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Δήμου, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άρθρο 26ο : Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν.4412/16)
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη
μέλη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυήσεις 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, 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τις μεταφράσεις.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 27: Ματαίωση διαδικασίας (άρθρο 106 Ν4412/16)
1. Ο Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, μετά
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/16).
β) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό,
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση (άρθρο 105 παρ.5 του
Ν.4412/16),
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Δήμου, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον τον Δήμο Κέρκυρας ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό
ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση λήξης του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ι, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα
διαφορετικά (παρ. 4 του άρθρου 97)
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, ο Δήμος μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να
αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/16
Άρθρο 28: Εκτέλεση Σύμβασης
1. Εφαρμοστέα
νομοθεσία: Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύμβασης και γ)
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

2. Όροι: Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/16 (άρθρο 130 του Νόμου)
3. Τροποποίηση: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με ή χωρίς νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 132 του Νόμου.
4. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 133 του Νόμου)
Ο Δήμος δύναται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγέλλει την σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της
ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον
ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
Αντίστοιχα, ο δήμος, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
καταγγέλλει υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της,
εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 (A' 115).
Άρθρο 29ο : Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική τμηματική παραλαβή των υλικών με την
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά,
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή .
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
1.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους,
τέλη και κρατήσεις όπως ισχύουν.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7), η προθεσμία πληρωμής ορίζεται σε εξήντα

(60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη
του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου.
Άρθρο 30ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου (άρθρο 203)
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού μέσα στην καθορισμένη προθεσμία (παρ. 5 του άρθρου 105 του
Ν.4412/16),
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 Ν.4412/2016.

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση
ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο

πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
74 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 31: Χρόνος παράδοσης υλικών (άρθρο 206)
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την επομένη υπογραφή της και για
δώδεκα (12) μήνες
1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού
χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/16.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και
την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 32: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16

Άρθρο 33: Παραλαβή υλικών
 Η παρακολούθηση και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης προμήθειας θα
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν.4412/16 από την
αρμόδια τριμελή επιτροπή.
 Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που προσφέρθηκαν,
αξιολογήθηκαν και προτιμήθηκαν από το Δήμο, στην ποιότητα, ποσότητα,
συσκευασία και τιμή, που αποφασίσθηκε με την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού και τη συναφθείσα σύμβαση.
 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, η
επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογημένα τη
γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208, 209 και 213 του Ν.4412/16.
Άρθρο 34ο : Εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς (άρθρο 21 Ν.4412/2016)
Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα
έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώσει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή σε στοιχεία προστατευόμενα
από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.
Άρθρο 35ο : Συμβατικός προϋπολογισμός

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων δικαιούται, αιτιολογημένα, να μην εξαντλήσει
το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εφ’ όσον αυτό κρίνεται
σκόπιμο εκ των περιστάσεων εκτελέσεως αυτού. Σε τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος
απεκδύεται κάθε δικαιώματος του επί του υπολοίπου ποσό.
Άρθρο 36ο : Δημοσίευση
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα είναι δημοσιευμένη σύμφωνα με τον
Ν.3861/10,
στον
ιστότοπο
του
Προγράμματος
Δι@ύγεια:
http://et.diavgeia.gov.gr
2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4013/11
και του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 θα καταχωρηθούν σο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δώδεκα (12) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) (άρθρο
121)
3. Επίσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Ανδρίτσαινας
Κρεστένων, www.andritsainas-Krestenon.gov.gr
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