
                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αριθ.Αποφ.150/2017 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ     Αριθ πρωτ. 15489      

                                                                                                                     Ζαγορά. 03-11-2017 

               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 23
ης

   Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί: α) έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τον 

Αποχιονισμό των Δημοτικών Οδών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, β) 

έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών  γ) έγκρισης τευχών δημοπράτησης και 

όρων διακήρυξης  & δ) ορισμός Επιτροπής Διενέργειας, Συνοπτικού 

Διαγωνισμού παροχής Υπηρεσιών». 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 03
η
  του µηνός Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική  δηµόσια 

συνεδρίαση,  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,   ύστερα από την 

13996/01-11-2017  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 

µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα   

τα  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                -----------------------                                                                             

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ             

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

6. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

7. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ       

                    

 

  
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το  εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα εξέθεσε ότι. 

Έχει προκύψει ένα θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον, για να 

συζητηθεί και αφορά τον  «Αποχιονισµό των ∆ηµοτικών Οδών του ∆ήµου µας»,  µε την 

διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού,  ενόψει του χειµώνα. Για το λόγο ότι  οι 

διαδικασίες είναι χρονοβόρες ενώ οι χιονοπτώσεις βρίσκονται προ των ‘πυλών’, φρονώ ότι 

θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην 

ηµερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 
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Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  

Η Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη του 

1. την εισήγηση του προέδρου,  

2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

3. το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη 

πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

          Εγκρίνει το κατεπείγον του θέµατος που αφορά την: «Περί: α) έγκρισης 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τον Αποχιονισμό των Δημοτικών 

Οδών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, β) έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών & γ) έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων 

διακήρυξης». 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα, κατέθεσε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ        

 

 

Ζαγορά, _ _/_ _/2017 

Aρ. Πρωτ.: _ _ _ _ 

 

 

 

 

Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών
1
 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 

 

 

                                                           

1
 Υπόδειγμα τευχών διακήρυξης ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο. Για τον ορισμό 

των γενικών υπηρεσιών πρβλ άρθρο 2 παρ. 1 περ. 9 υποπερ. β΄ ν. 4412/2016 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ:  

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

 

Χρηµατοδότηση: Τακτικά έσοδα 

Κ.Α. 30-6279.03 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΖΑΓΟΡΑ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Πόλη ΖΑΓΟΡΑ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 37001 

Χώρα
2
 ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS
3
 EL613  

Τηλέφωνο 24263 50105, 24263 50206 

Φαξ 24260 23128 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com 

Αρµόδιος για πληροφορίες
4
 Κοπατσάρης ∆ήµος 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
5
  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 6  o ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου  και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ)7 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 9  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

ή µε απευθείας επικοινωνία µε τον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. 

 

                                                           

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
 

4 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
 

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
 

6 Αναφέρεται το είδος της Α.A., π.χ. Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ. και αν αποτελεί “κεντρική 

κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
 

7 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ)  

ή  β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14. 
 

8 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της 

Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) 

Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
 

9
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.  

Χρηµατοδότηση της σύµβασης10 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο  ∆ήµος Ζαγοράς 

Μουρεσίου. Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 30-6279.03 του 

προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του Φορέα 11 και τον αντίστοιχο 

κωδικό έτους 2018. 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού για την 

περίοδο 2017 - 2018 στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητος του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

Το πρόγραµµα αποχιονισµού περιλαµβάνει εργασίες αποχιονισµού, 

αλατοδιανοµής, ελκυσµού οχηµάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για 

την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν στo 

παραπάνω οδικό τµήµα από τις χιονοπτώσεις.  

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποχιονισµού, 

τον πίνακα εδρών των µηχανηµάτων, τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 90620000-9. 

Η αναθέτουσα αρχή θα δεχτεί προσφορές ανά Τοπική Κοινότητα µε έδρα τον οικισµό 

κάθε Τ.Κ. Οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς θα µπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά για έναν, περισσότερους ή και για όλους τους οικισµούς του ∆ήµου και 

αναλόγως µε το µηχάνηµα, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 

Εκτιµώµενη προϋπολογισθείσα δαπάνη υπηρεσιών αποχιονισµού ανά οικισµό (€) 

Τύπος Μ.Ε. Φορτωτής από 

65hp έως και 

75hp 

Φορτωτής 

80hp έως και 

90hp  

 

Φορτωτής 95hp 

έως και 100hp 

Φορτωτής πάνω 

από 100hp  

 

ΜΕΡΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

Έδρες 

αποχιονισµού 
  

  
 

Οικ. Πουρίου 2.750,00 1.200,00 520,00 560,00 5.030,00 

                                                           

10
 Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ  ν. 4412/2016 

11
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους 

οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Οικ. Ζαγοράς 4.500,00 1.500,00 975,00 560,00 7.535,00 

Οικ. Μακρυράχης 2.000,00 1.200,00 520,00 350,00 4.070,00 

Οικ. Ανηλίου 2.000,00 900,00 520,00 350,00 3.770,00 

Οικ. Αγ. ∆ηµητρίου 1.750,00 600,00 325,00 350,00 3.025,00 

Οικ. Κισσού 2.000,00 900,00 520,00 350,00 3.770,00 

Οικ. Μουρεσίου 2.750,00 900,00 520,00 560,00 4.730,00 

Οικ.Τσαγκαράδας 3.750,00 900,00 650,00 560,00 5.860,00 

Οικ. Ξουριχτίου 1.250,00 600,00 325,00 350,00 2.525,00 

      

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.315,00 

    ΦΠΑ 24% 9.675,60 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 
49.990,60 

 

*Οι τιµές αφορούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ώρα εργασίας του Μ.Ε. σύµφωνα µε τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της αναθέτουσας αρχής. 

 

 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.990,60 € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 40.315,00€ και  

ΦΠΑ : 9.675,60€). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε 12 µήνες.12  

Με απόφαση ∆ηµάρχου θα µπορούν να µετακινηθούν οχήµατα αποχιονισµού, 

ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες (ένταση χιονόπτωσης) προκειµένου να 

ενισχύσουν γειτονικούς οικισµούς. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη προσφοράς, βάσει 13 της τιµής σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 

4412/2016. 

 

                                                           

12
 Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης 

13
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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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 

ιδίως14: 

 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)15, “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»,16 

 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 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)17  

                                                           

14
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά 

στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 

μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
15

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
16

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
17

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική 

εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή 

υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
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 του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών18 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 19,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις”20 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” 

για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 

π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 

Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του 

∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»21, της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 

σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 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” 

 της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

                                                           

18
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται 

στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 

υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, 

καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 
19

 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 

1η Ιανουαρίου 2021  
20

 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η 

δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου 
21

 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης 

αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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 της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

 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. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14 / 12 / 2017 και 

ώρα 10:00 π.µ.22 

 

1.6 Δημοσιότητα 

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 23 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 24.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευθεί και στον Ελληνικό 

Τύπο 25 26 27, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. εφηµερίδα «Ταχυδρόµος» 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.dimos-zagoras-mouresiou.gr    

                                                           

22
 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 

(άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή 

διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 

του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου 

νόμου 
23

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 

4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, 

όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση 

παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  
24

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση 

της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, 

άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.  
25

 Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 

31/12/2017, οπότε και καταργείται, πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 

4412/2016   
26

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 

ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και 

καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
27

 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και 

την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο ή τους 

αναδόχους που θα προκύψουν σύµφωνα µε τους Ν. 3548/2007 και 3801/2009. 

 

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 

τους28  

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. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης29  είναι τα ακόλουθα: 

-η µε αρ. πρωτ. 15032/28.11.2017 Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή θα 

δηµοσιευτεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, 

-η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα30 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

αυτής, 

                                                           

28
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

29
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 

14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο 

παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας 

ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής 

προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών 

προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων 

για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών 

σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή 

περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και 

εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του 

άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
30

 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων, υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
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-οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

-το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της.  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, πραγµατοποιούνται µέσω 

email. 

Όλα τα έγγραφα της σύµβασης θα δηµοσιευτούν στο site του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, www.dimos-zagoras-mouresioy.gr. 

 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται µέσο email,  το αργότερο 

5 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα µέσο email. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε 

άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται.  

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 έξι (2) ηµέρες πριν 

από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για 

την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσµιών31. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

                                                           

31
 Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση 

επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28, 

η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Πρβλ και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου 
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Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.32 

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).33 

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. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- 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 γλώσσα34. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις35 

Οι εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα 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. 

                                                           

32
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

33
 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

34
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

35
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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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 ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την 

ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 

εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο και 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.36 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή37 για την 

υποβολή προσφοράς38.  

                                                           

36
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 

η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 

µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.39   

 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής40 

∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής 

 

2.2.3 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

1. 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 καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α και η 

οποία θα ισχύει για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του συµβατικούχρόνου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική πα- ραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων 

καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου 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 διαι- ρέσεως και της διζήσεως, και 

                                                                                                                                                                      

37
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

38
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον 

οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, 

εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της 

αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
39

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
40 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 

σύµβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού41  

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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους42:  

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 απόφασης-

πλαίσιο 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,  
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 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 

42
 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας (ΕΕ 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). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 

του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. 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 
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δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους43.  

2.2.3.3. Αποκλείεται44 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 λειτουργίας45,  

(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,  

(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 

                                                           

43
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή  στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
44

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 

ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 

κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 

ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 

διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η 

επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα 

σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
45

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω 

των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 

2.2.9.2.  
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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  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός 

λόγος αποκλεισµού)46. 

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 και 2.2.3.447 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 

                                                           

46
 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία 

της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της 

προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο 

του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
47

 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
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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 48. 

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. 

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. 

 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας49  

 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το 

αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι δραστηριότητα εκχιονισµού. 

Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια για την παροχή 

υπηρεσιών εκχιονισµού ή  να είναι µέλη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού ή άλλου 

(π.χ. Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ή άλλου αντίστοιχου επαγγελµατικού 

µητρώου µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα). Ειδικά για τους εγκατεστηµένους στην 

Ελλάδα οικονοµικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) Επιµελητήριο Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου 

επαγγελµατικού µητρώου. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια50  

∆εν απαιτείται. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα51  

                                                           

48
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

49
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

50
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια 

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις 

συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς 

αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που 

επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να 

καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 

εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη) , είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν 

τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις 

πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 

συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου 

παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
51

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. 

μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους 

αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε 
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∆εν απαιτείται. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης52
 

∆εν απαιτείται 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

∆εν απαιτείται. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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 της παραγράφου 2.2.4, της παρούσης, προσκοµίζουν 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το 

προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε 

το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 

υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται βάσει 

του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος ΙΙ. 

                                                                                                                                                                      

κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 

διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις 

που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα 

συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο 

διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών 

φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να 

αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας 

τους.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 

και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 

τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, 

περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 

συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά 

τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας 

από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία 

με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-

ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
52

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση 

και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 

σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016) 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
53

 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, 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. 4412/201654. 

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 

2.2.3.455. 

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.  

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 ισχύουν56. 

 

Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 

2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά57: 

                                                           

53
 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 

κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 

απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα 

ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
54

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
55

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή 

όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 

άρθρο 78 ν. 4412/2016 
56

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
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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 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας  

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 2.2.3.3, 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 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 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. 

και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 

φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

                                                                                                                                                                      

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 

και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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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 της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη 

καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν: 

Έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια παροχής υπηρεσιών εκχιονισµού (εφόσον οι 

οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τέτοια άδεια).  

Ειδικά οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών εκχιονισµού και συναφών 

υπηρεσιών θα διαθέτουν πιστοποιητικό  εγγραφής στο  Εµπορικό και Βιοµηχανικό ή 

άλλο (πχ Βιοτεχνικό) Επιµελητήριο Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελµατικού 

µητρώου. 

 

Β.3. 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.4. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους58 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.  

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 καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 

οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  

ΑΔΑ: 6ΩΚΣΩΡΚ-ΓΜΚ



Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

Β.5. 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. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης59 

Κριτήριο ανάθεσης60 της Σύµβασης61 είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, βάσει τιµής62 . 

 

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 για  όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες.   

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψηφιακά 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 αυτής63. 

 

2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών (Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016) 

1/. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

για τη συγκεκριµένη υπηρεσία, πρέπει να υποβάλλουν σφραγισµένο φάκελο 

προσφοράς, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

                                                           

59
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
60

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση 

των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός 

συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 

αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες 

(παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
61 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής 

(L 296).
 

62
 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο 

προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η 

αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
63

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Στον σφραγισµένο φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού Προσφορά του ………….. 

για την προµήθεια/υπηρεσία : «……………….» 

µε αναθέτουσα αρχή ……. 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τους υποφακέλους που περιγράφονται στο 

άρθρο 8 της παρούσας. 

2/. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται 

(α) κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού στην επιτροπή διαγωνισµού, 

αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους (στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ζαγοράς) είτε 

(β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: 

∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου, ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ζαγοράς, Τ.Κ. 37001, Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού, επί αποδείξει. Απόδειξη θεωρείται η πρωτοκόλληση του κυρίως 

φακέλου της προσφοράς στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου. Είτε (γ) µε κατάθεσή 

τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσαςαρχής. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο (περ. β και 

γ), οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο 

µέχρι την προηγούµενη από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου 

των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις 

στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3/. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο 

πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της 

προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση για 

την αποσφράγιση. 

4/. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, 

µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. 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 του αρµόδιου 

γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την 

κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής. 

 

5/. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 
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ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι 

ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

6/. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

7/. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της 

Αναθέτουσαςαρχής. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

8/. 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.(παρ.7αρ.96). 

9/. Γενικά οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά µπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 

Περιεχόµενο Προσφοράς 

Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως 

επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται, στην Ελληνική, και µόνον γλώσσα εκτός ίσως 

από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία µπορεί να είναι στην 

Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές 

στοιχεία 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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε 

το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

2.  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο  φάκελο  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  στον  οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 τηςπαρούσας: 

Εντός του φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχονται τρείς ξεχωριστοί σφραγισµένοι 

φάκελοι, µε την ένδειξη: 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 

Προσφορά», στους οποίους πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και α) η επωνυµία 

της αναθέτουσας αρχής, β) ο τίτλος της σύµβασης, γ) ο  αριθµός της διακήρυξης και 
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η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών, δ) 

τα στοιχεία του οικονοµικούφορέα. 

Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από την Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών. 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα προσκοµίζονται πρωτότυπα ή 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 

α/74/2014) δηµοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών (όχι για την 

εγγυητική) και θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας. Στις υπεύθυνες 

δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρµόδια αρχή. 

 

Τα ιδιωτικά έγγραφα µπορεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων, που έχουν προη- γουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε 

περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή 

(άρθρο 1 του Ν.4250/2014, άρθρο 2, παρ. α, β). Τα δηµόσια έγγραφα µπορεί να 

είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η 

παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 

υποχρέωση υποβολής κεκυ- ρωµένων αντιγράφων. 

Τα έγγραφα της εξουσιοδότησης ή της εκπροσώπησης πρέπει να είναι 

θεωρηµένα από αρµόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 

της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται 

από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό που ζητούνται και 

αναφέρονται παρακάτω, στην παρούσα παράγραφο, καθώς και τις δηλώσεις 

συµµετοχής υπογεγραµµένες από τους νοµίµους εκπροσώπους των συµµετεχόντων 

φορέων. 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής πρέπει να ακολουθούν την σειρά µε την οποία 

αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού, και είναι τα εξής: 

1. Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή 

τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µία 
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από τις καταστάσεις του άρθρου 6 της παρούσας προκήρυξης (σύµφωνα µε τα 

άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016), για τις οποίες οι οικονοµικοί φoρείς αποκλείονται 

ή µπορούν να αποκλεισθούν, σύµφωνα µε το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ της υπηρεσίας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986)ότι: 

α) πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής του στον διαγωνισµό, 

β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) η προσφορά δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές 

δ) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι δεσµεύεται να εκτελέσει την µίσθωση 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µε αριθ. 47/2017 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

ε) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την οποιαδήποτε 

απόφαση του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 

διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης του ∆ήµου, 

στ) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς και ότι δεν έχουν  

καταδικασθεί  για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τουςδραστηριότητας, 

ζ) η προσφορά του θα ισχύει για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού , Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή, η οποία 

θα τροποποιεί τους όρους της σύµβασης 

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του  προσφέροντος,  από τα 

οποία να προκύπτει 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 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συµµετέχει µε αντιπρόσωπο 

του, το οποίο θα συνοδεύεται από έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν ότι το 

πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ή το πρόσωπο που καταθέτει ιδιοχείρως 

την προσφορά στην επιτροπή του διαγωνισµού  ή το πρόσωπο που παρίσταται κατά 

τη διεξαγωγή του, ενεργεί νοµίµως ως εκπρόσωπος του προσφέροντος. 

Επιπλέον η προσφορά κατατίθεται : 

-Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο (ατοµική επιχείρηση), την προσφορά καταθέτει 

είτε ο ίδιος µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας είτε από πρόσωπο 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν µε υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο 

της υπογραφής. 

Αν πρόκειται για : 

α) νοµικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ), την προσφορά καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί 

νόµιµα την εταιρεία προσκοµίζοντας αντίγραφο τελευταίου καταστατικού µε όλες τις 

τροποποιήσεις και κάθε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση. 
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β) αν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ την προσφορά καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί 

νόµιµα την εταιρεία προσκοµίζοντας αντίγραφο τελευταίου καταστατικού από το 

οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτείται ειδικά γι΄ 

αυτό το σκοπό προσκοµίζοντας αντίγραφο πρακτικού εξουσιοδότησης ∆.Σ. εταιρείας. 

Επίσης, προσκοµίζουν απόφαση ή πρακτικό της Α.Ε. περί αποδοχής της 

συµµετοχής της Α.Ε. στον διαγωνισµό. 

γ) Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς, δεν απαιτείται να έχουν οι 

κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα 

κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή 

όταν της ανατεθεί η σύµβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 

κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

δ) Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση, κατατίθεται από όλα τα µέλη της 

ένωσης ή από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 

πράξη. 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση. Σε υπεύθυνη δήλωση 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. (παρ.7 αρ.96 του 

Ν.4412/2016). 

 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, ταεξής: 

1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο 

σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Το φύλλο τεχνικής προσφοράς πρέπει να 

είναι συντεταγµένο µε την ίδια σειρά και αρίθµηση όπως οι συνηµµένες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

2. ∆ικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν ότι η εταιρεία διαθέτει τον 

απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση της εργασίας. Σε περίπτωση που ο 

απαιτούµενος τεχνικός εξοπλισµός δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του φυσικού 

προσώπου που συµµετέχει στο διαγωνισµό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συµφωνητικό 

ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη του 

εξοπλισµού, τ’ οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη 

εκτέλεσηαυτής 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρ. 8 του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου όπου θα 

δηλώνειότι: 
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α) οι εργασίες θα εκτελεστούν από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών 

β) κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα 

ασφαλείας 

3. Επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των αποχιονιστικώνµηχανηµάτων. 

• Φωτοαντίγραφα των ασφαλίστρων τωνµηχανηµάτων. 

• Απόδειξη καταβολής - εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας τωνµηχανηµάτων. 

• Αποδείξεις κατοχής των µηχανηµάτων, εφόσον αυτό δεν προκύπτει από την 

άδειακυκλοφορίας. 

• Αντίγραφα των εγκεκριµένων αδειών χειριστού εκχιονιστικού οχήµατος των 

χειριστών για τα 

αποχιονιστικά µηχανήµατα 

 

2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών 

Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

περιέχει επί ποινή αποκλεισµού συµπληρωµένο το έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς της υπηρεσίας . Στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, η 

προσφερόµενη τιµή θα δίδεται σε ευρώ και θα συµπληρώνεται , ολογράφως και 

αριθµητικώς.  

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους από την 

Αναθέτουσα Αρχή και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα της υπηρεσίας. 

Η τιµή του προς προµήθεια υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά 

µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της 

παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα 

της σύµβασης, 

Γενικά προσφορές που δίνουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή 

θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής που 

εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού, η προσφορά από 

την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή µε την οποία δεν 

δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα. 

Κάθε διαγωνιζόµενος υποβάλει µόνο µια οικονοµική προσφορά. ∆εν επιτρέπεται η 

υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. 

 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική 

περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Όµοια, προσφορές που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση 
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µε στοιχεία που ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες 

 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών64   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 

διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 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, 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 τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών65 

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 φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση 

και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) της παρούσας66, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 

                                                           

64
 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 

65
 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 

66
 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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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 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 άρθρου73 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.  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) 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 των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή 

από τη σχετική πρόσκληση. 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 7 της παρούσας 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 ή των νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 

συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, 

όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

 

Τα επιµέρους στάδια του διαγωνισµού έχουν ως εξής: 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 1ο: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, κα- θώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
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µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο  όλα τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρ- 

µόδιο όργανο 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 φάκε- λοι των οικονοµικών προσφορών 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παρα- πάνω 

όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί 

είτε στην ίδια συνεδρίαση , είτε εάν κριθεί ανα- γκαίο σε νέα συνεδρίαση της οποίας η 

ηµεροµηνία και η ώρα θα οριστεί µεπρόσκληση. 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 2ο: Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο, στην ίδια συνεδρίαση, προβαίνει στην 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της 

σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που 

δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 3ο : Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία 

των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται είτε στην ίδια συνε- δρίαση είτε κατά την ηµεροµηνία 

και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγού- µενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφο- νται. Μειοδότης ανακηρύσσεται 

ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή. 

 

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 Επιτρο- πής ∆ιαγωνισµού. 

 

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 ισότι- µες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φο- 

ρέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

 

Επιπλέον σηµειώνεται, ότι στην περίπτωση οικονοµικών προσφορών µε υπερβολικά 

µεγάλη έκπτωση (ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές), η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 

δικαίωµα να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο πρόσθετη τεκµηρίωση της 

προσφερόµενης τιµής. Οι προσφορές θα γίνουν αποδεκτές µόνο στην περίπτωση, 
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στην οποία υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση και η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

διαγωνισµού κρίνει µε βάση την τεκµηρίωση αυτή, ότι η έκπτωση είναι απόλυτα 

αιτιολογηµένη. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δια- τηρεί το δικαίωµα να 

ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του 

ευλόγου ή µη των προσφερόµενων τιµών, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά 

ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησής της, 

οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά (άρθρο 88 του Ν. 4412/2016). 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ) η 

οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 

Ν.4412/16. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή  να  

συµπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 102 του Ν4412/16. 

Τα πρακτικά γνωµοδότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών κοινοποιούνται 

στους συµµετέχοντες. 

 

3.2 Ενστάσεις  

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, υποβάλλεται µέχρι πέντε 

(5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα και στο άρθρο 221 παρ.11α του Ν. 4412/2016, εντός 

προθεσµίαςδέκα(10)ηµερών,µετάτηνάπρακτηπάροδοτηςοποίαςτεκµαίρεταιηαπόρριψ

ητηςένστασης. 

2. Ένσταση κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, µε την 

οποία εγκρίνονται τα στάδια του διαγωνισµού υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 

127 παρ. 11α του Ν.4412/16, εντός πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικόφορέα. 

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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

3.3 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών (άρθρο 103 Ν.4412/2016) 
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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  δώδεκα (12) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 

(A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν4412/16 που είναι: 

1/. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε 

το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών 

τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών / ή εργασιών 

θα οδηγεί σε αποκλεισµό τουσυµµετέχοντος. 

2/. Φορολογική ενηµερότητα προσφέροντα, ότι είναι ενήµερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσειςτου. 

3/. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει 

να καταβάλλει εισφορές τόσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό όσο και 

για τα µέλη της εφόσον έχουν εργασιακή σχέση µε την επιχείρηση. 

4/. Ασφαλιστική ενηµερότητα προσφέροντα, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά 

ταµεία κύριας και επικουρικήςασφάλισης. 

5/. Απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου 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 αυτές οι 

προϋποθέσεις του άρθρου6. 

6/. Πιστοποιητικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2β του αρ.80 του Ν4412/16, 

ότι: ∆εν τελούν σε 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 διατάξειςνόµου. 

Συγκεκριµένα τα ανωτέρω αναφερόµενα πιστοποιητικά θα τα προσκοµίσουν οι εξής: 

Φυσικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής 

εκκαθάρισης δεν ισχύουν για ατοµικές επιχειρήσεις 

Νοµικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή 
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αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογηδιαδικασία. 

Για όποιο από αυτά τα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, να προσκοµιστεί ένορκη 

βεβαίωση του ανάδοχου που γίνεται ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή 

προξένου. 

7/. 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. Όπου δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό 

που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, υποβάλλεται αντί αυτού 

ένορκη βεβαίωση ή αν αυτή δεν προβλέπεται , υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερόµενου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 

κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα. (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 

 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται  

εµπρόθεσµα στο  αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. 

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 

η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα 

τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος, που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µα- ταιώνεται. 
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Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία µαταιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

(Οικονοµική Επιτροπή) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασία είτε κατακύρωσης της 

σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν4412/16 . 

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, έπειτα από αίτηση τους προς την Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου. 

 

3.4  Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης (αρ. 105 Ν.4412/2016) 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  κ.λπ.,  επί  

αποδείξει. 

Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

κατακύρωσηςκαι ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες 

διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επι- καιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα 

από σχετική πρόσκληση η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον  ανάδοχο να  

προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συµφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20) ηµερών  από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
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Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο  ανάδοχος  δεν  

προσέλθει  να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  

υπογραφή  του συµφωνητικού,  η διαδικασία  ανάθεσης  µαταιώνεται,  σύµφωνα  µε  

την  περίπτωση  δ  '  της παραγράφου 2 του άρθρου  106 του Ν.4412/16. 

 

3.5  Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την  εκτέλεση  της  σύµβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  

τοµείς  του  περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/16. 

 

3.6 Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

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 µη κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης (5 

του άρθρου 105), 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, γ) στην περίπτωση 

δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη 

συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 

παρατάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.  

 

3.7 Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς 

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής 

χρονικής περιόδου. 

 

3.8 ∆ιάρκεια σύµβασης- Τόπος παράδοσης 

Η σύµβαση της µίσθωσης θα έχει διάρκεια 12 µήνες από την υπογραφή της.  

Τα µηχανήµατα που θα µισθωθούν, θα πρέπει καθ' όλο το χρονικό διάστηµα της 

µίσθωσης, να εδρεύουν στα σηµεία που θα υποδείξει ο ∆ήµος µας (καθ' όλο το 

εικοσιτετράωρο περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κ.λ.π.) µε 

τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κ.λ.π. και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.  
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3.9 Χρόνος εργασίας - χρόνος επιφυλακής πολυµηχανηµάτων 

• Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση 

εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών στις θέσεις 

τους µετά από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις της 

Ε.Μ.Υ. καθώς επίσης και τις εντολές του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας) και 

περατώνεται αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών µετά από την άρση της 

εντολής τηςΥπηρεσίας. 

Σε αυτόν το χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνονται: 

(α) η ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε ευθύνη του Αναδόχου ή ύστερα από εντολή 

της Υπηρεσίας, διενέργεια περιπολίας στα τµήµατα ευθύνης των µηχανηµάτων. 

(β) η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού και αλατοδιανοµής, σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από τη ∆ιευθύνουσαΥπηρεσία 

• Ως χρόνος επιφυλακής του ειδικού αποχιονιστικού µηχανήµατος, 

ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών των µηχανηµάτων στις 

θέσεις επιφυλακής τους µετά από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές 

προγνώσεις της Ε.Μ.Υ. καθώς επίσης και τις εντολές του Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας) και περατώνεται αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών µετά από 

την άρση της εντολής τηςΥπηρεσίας. 

Ο χειριστής του µηχανήµατος θα πρέπει να βρίσκεται στην έδρα επιφυλακής το 

αργότερο µέσα σε µία (1) ώρα από τη σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 

• Η εντολή της Υπηρεσίας και άρση αυτής δίδεται εγγράφως µέσω 

τηλεoµοιότυπου (fax) προς τον Ανάδοχο, του οποίου ο αριθµός θα έχει δηλωθεί από 

τον Ανάδοχο και θα φέρει υπογραφή του ∆ιευθυντή ή του νόµιµου αναπληρωτή 

αυτού. Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές µπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να 

επιβεβαιώνονται κατόπιν έγκαιρα από την Υπηρεσία εγγράφως. 

• Ο µέγιστος αριθµός ωρών εργασίας των µηχανηµάτων, για την πληρωµή του 

αναδόχου ορίζεται  σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Εκτιµώµενος χρόνος απασχόλησης µηχανήµατος ανά όχηµα και οικισµό (σε ώρες) 

Τύπος Μ.Ε. Φορτωτής από 

65hp έως και 

75hp 

Φορτωτής 

80hp έως και 

90hp  

 

Φορτωτής 95hp 

έως και 100hp 

Φορτωτής πάνω 

από 100hp  

 

Έδρες 

αποχιονισµού 
  

  

Οικ. Πουρίου 55 20 8 8 

Οικ. Ζαγοράς 90 25 15 8 

Οικ. Μακρυράχης 40 20 8 5 

Οικ. Ανηλίου 40 15 8 5 
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Οικ. Αγ. ∆ηµητρίου 35 10 5 5 

Οικ. Κισσού 40 15 8 5 

Οικ. Μουρεσίου 55 15 8 8 

Οικ.Τσαγκαράδας 75 15 10 8 

Οικ. Ξουριχτίου 25 10 5 5 

 

• . Η έναρξη και η λήξη της εργασίας των µηχανηµάτων θα καθορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. 

 

4/. Παραλαβή Υλικών-Πληρωµή 

Η παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε την παρ. 

5, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και κα- λείται να παραστεί, εφόσον το 

επιθυµεί, ο προµηθευτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρα 208 

του Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα 209 του Ν. 4412/2016. 

 

 

5/. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης(Άρθρο 

205 του Ν.4412/16) 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  

του  κυρώσεις δυνάµει  των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου), 206 

(χρόνος παράδοσης υλικών), 207  (κυρώσεις  για εκπρόθεσµη παράδοση 

προµήθειας), 213 (απόρριψη  συµβατικών  υλικών-αντικατάσταση),  218  (ποινικές 

ρήτρες) και 220(απόρριψη παραδοτέου- αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε 

ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο 

όργανο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

συλλογικού οργάνου, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ τριµελής ή 

πενταµελής (αρ.221 παρ. α). 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

 

6/. Τρόπος πληρωµής Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές 

Η συµβατική αξία θα καταβάλλεται στον προµηθευτή µετά την παραλαβή, µε την 

έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 

δικαιολογητικά. 
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Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 

οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

1. Φόρος εισοδήµατος ίσος µε ποσοστό 8% ή20% 

2. Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε ποσοστό0,06% 

3. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) µε 

ποσοστό0,06% 

Οι κρατήσεις υπέρ των παραπάνω Αρχών επιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήµου 20%  

Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. 

 

7/. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών 

Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 

προσφερόµενες πο- σότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων 

ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 

28/2015 (Α'34).  

 

8/.  ∆ηµοσίευση 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα 

δηµοσιευθεί δώδεκα (12) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την διεξαγωγή του 

διαγωνισµού σε µία εφηµερίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Τα έξοδα 

δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

9/. Ματαίωση διαδικασίας 

1/.Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του 

αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιαςσύµβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των 

προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα 

έγγραφα της σύµβασηςή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του 

Ν.4412/16. 

2/.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα 

µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του 

αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθεςπεριπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης 
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β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

υπό ανάθεσηαντικείµενο 

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 της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας 

υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος 

3/.Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 

οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που 

εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή ηπαράλειψη. 

4/.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 

συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η 

κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

5/.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και 

την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή 

µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του 

Ν.4412/16 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 

10/.  Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

από τις 8:00 π.µ. και έως 1:00 µ.µ. από το γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου, ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, 

Αρµόδιος υπάλληλος κος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ.: 24263-50105.  

Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που την συνοδεύουν χορηγείται 

στους ενδιαφερόµενους, αφού καταβάλουν το ποσό των 0,20/σελίδα€, µε έναν από 

τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Με κατάθεση στο ταµείο του ∆ήµου. 

β) Επίσης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή χωρίς κόστος µέσω του διαδικτύου στη 

διεύθυνση: www.dimos-zagoras-mouresiou.gr. 

O Δήμαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου 

 

Κουτσάφτης Παναγιώτης 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας υπόψη την   εισήγηση  της  Τεχνικής Υπηρεσίας, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου,  

αναφορικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό αποχιονισμού των Δημοτικών οδών του Δήμου 

Ζαγοράς Μουρεσίου, την κείμενη νομοθεσία που τον διέπει και κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης,  

 
Αποφασίζει   Οµόφωνα  

  
 Α. Εγκρίνει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της απόφασης αυτής και µε την οποία καθορίζονται οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές, οι διατάξεις που ορίζει η νοµοθεσία, η έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και όρων διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισµού 50.000,00€ 
συµπ/νου Φ.Π.Α. εις βάρος του ΚΑ 30-6279.03 µε τίτλο: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ»   
Β. Ορίζει σύµφωνα µε την 09/2017 Α∆Σ ως µέλη της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού: 
Τακτικά Μέλη: 
1/. Κοπατσάρης ∆ήµος 
2/. Οικονόµου Γεώργιος 
3/. Γερµάνη Πηνελόπη 
 
Αναπληρωµατικά Μέλη: 
1/. Τσόγκα Αικατερίνη 
2/. Τσικρικώνη ∆ιαλέττα  
3/. Γεωργούδη Μαρίνα  
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 150/2017 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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