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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Ταχ.∆/νση: Ζαγορά Ν. Μαγνησίας 

Ταχ.Κώδ.: 37001 

Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆ήµος 

Τηλέφωνο: 24263-50105 

fax: 24260-23128 

e-mail: kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
"του άρθρου 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤEΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ

1
. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγµάτευση µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την υπηρεσία2 "Αποχιονισµός ∆ηµοτικών 
οδών, ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου" για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ΉΜΟΥ 
, προϋπολογισµού 49.438,80€ (σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ  ευρώ και 
ογδόντα λεπτών) ενδεικτικά, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.»  
 

και θα κατανεµηθεί ως εξής: 

*για το έτος 2019 1,00€ στον Κ.Α.: 30-6279.03 και  

*για το έτος 2020 29.399,40€ στον Κ.Α.: 30-6279.03 

Η δαπάνη θεωρείτε πολυετή. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ ( άρθρο 121 παρ 1 Ν.4412/16 όπως αντικατ. µε τη παρ 19 του άρθρου 43 Ν.4605/19 ) 
2Το παρόν υπόδειγµα  µε ανάλογη προσαρµογή , έχει  εφαρµογή και στη περίπτωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών 
γενικής φύσης της παρ 9β του άρθρου 2 Ν.4412/16  

Ζαγορά, 30.12.2019 

Αρ. Πρωτ.: 13624 
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ3 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 

1. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Ν.4555/18«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της 

∆ηµοκρατίας –Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α »[ Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]. 

3. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής 

Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

13.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

14. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

15.Την αριθµ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση 

«Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης » (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  

16.Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συµπλήρωσης 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

17.Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ  19REQ006120031 

18.Το µε αριθµό 13561/30.12.2019 Τεκµηριωµένο Αίτηµα του ∆ιατάκτη. 

19.Την µε αριθµό 13617/30.12.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α 6ΙΟΒΩΡΚ-ΖΝΖ 

20.Την µε αριθµό145/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής( Α∆Α 6ΘΘ3ΩΡΚ-ΕΩΧ)
4
 µε την 

οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι όροι για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗ  του άρθρου 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" για 

                                                           
3Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ στην περίπτωση του Ν.Π.∆.∆  η Ν.Π.Ι.∆  
4Η του ∆.Σ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
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την ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ.  

21. Τις ανάγκες του ∆ήµου για την υπηρεσία
5
 µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ». 

22. Των Ν.4491/2017, 4497/2017, 4482/2017, και 4472/2017 τροποποιήσεις του Ν.4412/2016. 

καθώς και όλων των ισχυουσών διατάξεων και νοµοθεσίας και ειδικότερα, το άρθρο 32 του 
Ν.4412/16 το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ 1 N.4605-19 (ΦΕΚ 52Α-1-4-2019). 
23. Την υπ' αρίθµ. 930/09.12.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί παράτασης 

κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, από τις καταστροφικές πληµµύρες του 

Φεβρουαρίου του έτους 2018,  έως την 30.01.2020. 

24. Τον υπ΄ αρίθµ. 11971/14.11.2019 άγονο συνοπτικό διαγωνισµό για τον αποχιονισµό των 

δηµοτικών οδών του ∆ήµου και την υπ' αρίθµ. 12639/04.12.2019 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση 

κατά την οποία δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά.  

25. Το άρθρο 58, παρ 2, του Ν.3852/10 κατά το οποίο "...Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης 

απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της 

οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής...". 

26. Το υπ' αρίθµ.  984/230036/27.12.2019 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗ "του άρθρου 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για 

την υπηρεσία µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», για τα έτη 2019 και 2020, για τις ανάγκες του ∆ήµου, προϋπολογισµού 29.400,40€ 

(είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και σαράντα λεπτών ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθµό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 30-6279.03 Προϋπολογισµού του 

∆ήµου, για τα έτη 2019 (1,00ευρώ) και 2020 (29.399,40ευρώ). 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή ξεχωριστά ανά 

∆ηµοτική Ενότητα.  

 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ   
CPV Περιγραφή Κ.Α. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟΝ 

(€) 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΆ ∆.Ε. 

cpv 

90620000-9 

Υπηρεσίες 

εκχιονισµού 

∆.Ε.Ζαγοράς 

(Από 50hp έως 

και 100hp) 

30-6273.03 12.482,00 

16.470,00 

cpv 

90620000-9 

Υπηρεσίες 

εκχιονισµού 

∆.Ε.Ζαγοράς 

(Από 101hp και 

άνω) 

30-6273.03 3.990,00  

                                                           
5
η  υπηρεσία  
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ   

CPV Περιγραφή Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ 
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΆ ∆.Ε. 

cpv 

90620000-9 

Υπηρεσίες 

εκχιονισµού 

∆.Ε.Ζαγοράς 

(Από 50hp έως 

και 100hp) 

30-6273.03 
5.280,00 

 

7.240,00 

cpv 

90620000-9 

Υπηρεσίες 

εκχιονισµού 

∆.Ε. Μουρεσίου 

(Από 101hp και 

άνω) 

30-6273.03 1.960,00  

 

 

Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου, την 03.01.2020, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00'πµ στο κτίριο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

Ζαγοράς. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες 

προσφορές τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο τµήµα Πρωτοκόλλου, στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Ζαγοράς, το αργότερο µέχρι και την ηµέρα διενέργειας της διαπραγµάτευσης, δηλαδή 

την 03.01.2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00'πµ. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα 

αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πρόσκληση ως 

και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος και αναφέρονται κατωτέρω: 

 
Α ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Β ΜΕΛΕΤΗ 

Γ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥ∆ 

 

Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 

εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  

 

Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

υποψήφιων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας το αργότερο έως την καταληκτική ηµεροµηνία  που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης της διαπραγµάτευσης µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και προδιαγραφών της Πρόσκλησης, της αναβολής ή της ακύρωσης της 

διαπραγµάτευσης ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω υπηρεσία σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

 

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από 
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τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. ( ΚΗΜ∆ΗΣ) 
 
Η διάθεση των τευχών της διαπραγµάτευσης γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 

παραλήπτες της Πρόσκλησης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και 

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  ∆ήµο και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε το 

αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Πρόσκλησης, θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από το Τµήµα Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας στο τηλ: 24263 50105, fax:2426023128, email: 

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

 
 
Συνοπτικά Στοιχεία 
  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόσκληση σε διαπραγµάτευση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά βάσει τιµής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 03.01.2020 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ηµοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Υπηρεσία Αποχιονισµού 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 29.400,40€ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Σύµφωνα µε την Μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ Σύµφωνα µε την Μελέτη 

ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Από την υπογραφή της σύµβασης έως και 

31.12.2020 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,07%6υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (επιβαρύνεται µε 

χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 

Ο.Γ.Α.). 

                                                           
6«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις άνω των δυόµισι χιλιάδων (2.500) ευρώ που υπάγονται στον παρόντα νόµο, 

και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%,η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.».(άρθρο 4 § 3 
έβδοµο εδάφιο Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 Ν.4605/19 ). 
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0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών)  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης
7.(επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και 

επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%). 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωµή παρακρατείται ο 

προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος επί της 

καθαρής συµβατικής αξίας. 

 

 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ  5 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Α
 ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Α ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 9 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 10 ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 10Α ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΒΟΛΟ-∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΡΘΡΟ11  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
ΑΡΘΡΟ12 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ14 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ15 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ16 ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 17 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    
ΑΡΘΡΟ18 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ   
ΑΡΘΡΟ 19 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ :ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'  :ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆' :ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥ∆ 
 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄») 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                           
7Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονοµικών –∆ικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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ΑΡΘΡΟ 1ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή 

διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο 

της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου 

να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο πρωτόκολλο   του ∆ήµου , το αργότερο µέχρι και την 

03.01.2020 και ώρα 11:00' π.µ. ή  να την καταθέσουν  πρωτοκολληµένη ενώπιον της επιτροπής 

διαγωνισµού την ίδια µέρα και ώρα στο κτίριο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, Τ.Κ. 37001. 

∆ε λαµβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε 

ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  ∆ήµο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ. 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε το αρ.92 

του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 

τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας της διαπραγµάτευσης πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο της διαπραγµάτευσης που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο της 

διαπραγµάτευσης. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
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εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. 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. Το 

δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα 

µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.  

 

Στις περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 

αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης 8. 
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των 

εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση
9
. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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
10

 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα
11

,  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.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.»
12

. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 

µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην 

ελληνική
13

. 

 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στoν 

oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:      

 

                                                           
8παρ 8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε µε την παρ 8β άρθρου 43 Ν.4605/19 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 56 Ν.4609/19  
9Παρ. 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
10Παρ. 10 άρθρου 80 και παρ. 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
11Είτε από το αρµόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 
12Παρ 8α άρθρου 43 Ν.4605/19   
13παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 



ΑΔΑ: 6Λ86ΩΡΚ-06Σ



 

 

 

[9] 

 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύµβασης. 

δ Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης                                   

προθεσµίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήµατος δικαιολογητικά 

συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει 

τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήµατος 

(αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 

του παρόντος παραρτήµατος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Από το διαγωνισµό αποκλείονται:  
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

αµετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 

2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 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,  

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 
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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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουµένου εδαφίου αφορά : 

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

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γγ)  στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
 
2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου 

από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα 

αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσµευτική ισχύ.
14

 

 
3. Επίσης αποκλείονται: 
α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

                                                           
14Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθµιση καταλαµβάνει διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 και δεν 
αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος 

Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού.  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχουν εξ αµελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω 

την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο:∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 

από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης ,προσκοµίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το  Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης 

∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆)
151617

του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της Πρόσκλησης (Παράρτηµα ∆') και συµπληρώνεται ,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και ∆
18

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV 

(ENOTHTAA)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονοµικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη Πρόσκληση και τα σχετικά πεδία του. Το ανωτέρω Τυποποιηµένο έντυπο 

Υπεύθυνης  ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) υπογράφεται
19

 και  υποβάλλεται
20

 από τους  υποψήφιους  αφού 

                                                           
15Το ΤΕΥ∆ διατίθεται σε επεξεργάσιµη  µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ :www.eaadhsy.grκαι www.hsppa.gr 
16Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ  (Α∆Α: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)Β. Το ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος µε δεσµευτική 
ισχύ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιµοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισµούς µελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική 
προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5.Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 
4412/2016 δύνανται, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιµοποιούν το ΤΕΥ∆ για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων η συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235. 
17Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε): Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη συµπλήρωση του ΤΕΥ∆. 
18Πληροφορίες σχετικές µε υπεργολάβους  
19(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ( αριθµ.38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆, 
υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥ∆. 
20Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ  (Α∆Α: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)Β. Οδηγίες συµπλήρωσης προς οικονοµικούς φορείς 
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τµήµα σε τµήµα, πρέπει να 
συµπληρώνεται ένα ΤΕΥ∆ για κάθε τµήµα (ή οµάδα τµηµάτων µε τα ίδια κριτήρια επιλογής).  
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συµπληρωθεί. 

 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν
21

. 

Ο οικονοµικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τµήµα της σύµβασης 

υπό τη µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώνει στο Τ.Ε.Υ.∆ καθώς επίσης και 

τους υπεργολάβους που θα προτείνει, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Σ΄ αυτήν την περίπτωση 

ο οικονοµικός φορέας που υποβάλλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό(ά) έντυπο(α) Τ.Ε.Υ.∆ , 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ(Α) από τον/τους υπεργολάβο/υπεργολάβους. 

 
Σηµείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆ 
Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.∆ είναι δυνατή µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονοµικός φορέας  δεν βρίσκεται στις 

καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης  

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 

συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
22

 

Σηµείωση (2):Χρόνος υπογραφής του ΤΕΥ∆  

 

Το ΤΕΥ∆ κατά περίπτωση µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών «η αιτήσεων συµµετοχής»
23

. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

                                                                                                                                                                                                   
2) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συµπληρώνει ένα ΤΕΥ∆.  
3) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονοµικών φορέων , οφείλει 

να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥ∆ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥ∆ µαζί µε χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 
στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι 

σχετικές µε την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως V.  

5)Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τµήµα(τα) της σύµβασης το (α) οποίο (α) 

υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά 
ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥ∆ για κάθε έναν από τους 

υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε 

το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές µε την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως 
για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τµήµα (τα) της σύµβασης που θα ανατεθούν µε τη µορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 

30%. της συνολικής αξίας της σύµβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και εποµένως να ορίσει στην 

πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύµβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει 
να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονοµικός φορέας. 
21 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

 
22Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 µε την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
23Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 79Α προστίθεται παράγραφος 4,µε την παρ 6 άρθρου 43 Ν.4605/19και η φράση «η αιτήσεων συµµετοχής» 
προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 56 Ν.4609/19. 
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τεκµηριώνουν επί ποινή αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε 

τα όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήµατος Β' (Μελέτη). 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του µεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Ειδικότερα: 

 
α. Άδεια µηχ/τος όπου θα αναγράφονται τα κατωτέρω χαρακτηριστικά: 
1./  Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Φορτωτής στην άδεια Μηχανήµατος Έργου. 

2/.  Η ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση των 50 ίππων (ΗΡ). 

3/.   Εξοφληµένα τέλη χρήσης µηχανήµατος. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. 

 Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή 

αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να 

αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των 

τελών χρήσης, θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωµής ή βεβαίωση 

καταβολής τελών 

 

Τέλος το µηχάνηµα θα πρέπει να φέρει: 

-  Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 

-  Περιστρεφόµενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός,  

-  Προβολείς εργασίας εµπρός και πίσω 

-  Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη) 

-  Σήµατα σήµανσης αποχιονισµού 

 

Επίσης, όλα τα µηχανήµατα θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως τον παρακάτω εξοπλισµό : 

- κουβούκλιο χειρισµού. 

- συρµατόσχοινα ρυµούλκησης. 

- περιστρεφόµενους φάρους. 

- ηχητικό σήµα οπισθοπορείας 

- ελαστικά καλής κατάστασης 

- προβολείς εργασίας (εµπρός και πίσω) 

- αντιολισθητικές αλυσίδες. 

- θερµαινόµενα φίλτρα πετρελαίου. 

- γιλέκο εργασίας φωσφορούχο. 

 

β.Για τα παραπάνω, θα υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο Οικονοµικό Φορέα Υπεύθυνη ∆ήλωση 

επί ποινή αποκλεισµού, ότι όλα τα µηχανήµατα που θα απασχοληθούν στις εργασίες αποχιονισµού 

φέρουν τον ανωτέρω εξοπλισµό(Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού). 

 

γ. Τέλος, θα υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση ότι η µελέτησε και αποδέχεται την υπ’ αριθµ. πρωτ. 

13575/30.12.2019 µελέτη του Τµήµατος ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του 

∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου και ότι η προσφορά του θα είναι σύµφωνα µ’ αυτήν. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ µε συµπλήρωση  από  τους 
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συµµετέχοντες των  εντύπων  των   οικονοµικών προσφορών  που επισυνάπτονται  στο Παράρτηµα 

Γ' . 
Η τιµή των παρεχόµενων υπηρεσιών δίνεται ανά µονάδα. 

Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια 

Επιτροπή. 

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότησή της Επιτροπής της διαπραγµάτευσης. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 

θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», 

θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 7Α: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ24

 . 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 9 µηνών, που 

υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας της διαπραγµάτευσης, καθώς και για 

τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση 

αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α ' της παραγράφου 

1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, 

πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το 

επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα Πρόσκληση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 

συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε 

να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

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

µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονοµική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το 

αντικείµενο της υπηρεσίας), οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16.  

 

 

                                                           
24Προσθ. εδαφίου στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 97 µε την παρ. 3 του άρθρου 33 Ν.4608/19 
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

της διαπραγµάτευσης και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνική Προσφορά" 

και "Οικονοµική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στη πρόσκληση. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρών, µoνoγράφoνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στη πρόσκληση.  

Οι φάκελοι των oικoνoµικών πρoσφoρών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικoνoµικών πρoσφoρών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζoνται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 

προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει 

υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, β) 

των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, γ) των 

οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον οικονοµικό φορέα µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των 

προσφεροµένων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια 

ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ 

των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 

4412/16). 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία (1) απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής
25

 (π.χ στους ∆ήµους της Οικονοµικής Επιτροπής η του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα 
                                                           
25Αντικατάσταση του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 100 µε την παρ 10 άρθρου 43 Ν.4605/19 
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Ν.Π.∆.∆/Ν.Π.Ι.∆ ). 

Ο αρµόδιος υπάλληλος της αναθέτουσας αρχής, κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, «µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών»
26

, σε κάθε προσφέροντα µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 

ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) 

ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα Αρχή 

(Οικονοµική Επιτροπή)
27

 του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσµίας, 

δέκα(10) ηµερών
28

,από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα 

αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά
29

 όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, 

τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 

Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες πριν από την υποβολή του

30
, 

από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για 

κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες  πριν από την υποβολή του
31

, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής 

εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές 

                                                           
26Προστέθηκε η φράση µέσα σε « » µε την παρ. 4α του άρθρου 33 Ν.4608/19 
27Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου 
28Η προθεσµία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10)  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ 12α του άρθρου 43 Ν.4605/19) . 
29Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14.Ειδικά  τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 

έγγραφα µπορεί να γίνονται αποδεκτά µε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους  
30Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 µε την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  
31Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 µε την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  
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τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία , προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ,άλλως ,στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες  πριν από την 

υποβολή τους
32

. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιµες µέρες 

πριν από την υποβολή του
33

, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιµες µέρες πριν από την 

υποβολή τους,
34

ως ακολούθως : 

 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

µεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης - Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής 

από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. 

  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα  νοµικών προσώπων ως ακολούθως : 

Β.1) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας.  

β) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει 

στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       
α) Το συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 

 
Παραστατικά  εκπροσώπησης νοµικών  προσώπων  ως ακολούθως : 
• Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου 

ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του 

νοµίµου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία 

προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

                                                           
32Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 µε την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16 
33Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 µε την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  
34Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 µε την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  
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δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).  

• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

• Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

 
γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

 
Σηµειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 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. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται µε επικυρωµένη 

µετάφραση
35

. 

 
δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 
- Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

-  Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 
ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση. 

 
(7) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) µήνες  πριν από την υποβολή του
36

 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.». 

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  µπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση
37

 του οικονοµικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί µετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την 

έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα 

της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας, οφείλει να δηλώσει τα τµήµατα της σύµβασης 

που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο  και η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των 

λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο ΑΡΘΡΟ 4 της παρούσας  

πρόσκλησης  και µε τη προσκόµιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, εφόσον το(α) 

τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 

                                                           
35Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 
36Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 µε την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  
37Με την παρ. 46 α’ του αρθ. 43 Ν. 4605/19, στο άρθρο 376 Ν. 4412/16 προστίθεται παρ. 17 ως εξής: «17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, 
χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού». 
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υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύµβασης. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθ. 

131 Ν. 4412/16. 

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
38

, από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 

απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.  

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

σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, 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 υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16  και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
39

 για τη λήψη 

απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 

Ν.4412/16  είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. Όσοι δεν έχουν 

αποκλεισθεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα 

οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 . 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή της διαπραγµάτευσης µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει : 

                                                           
38Η προθεσµία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10)  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ 12α του άρθρου 43 Ν.4605/19) . 
39Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ήµο,η ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Ν.Π.∆.∆  
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α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για µεγαλύτερες ή µικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόµενες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 103 

και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης και την ανάθεση της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Α: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  – ΠΑΡΑΒΟΛΟ-∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής 

της είναι εντός µιας ηµέρας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα η από την συντέλεση της 

παράλειψης .Η ένσταση κατά της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το 

ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ η την 

αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

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

οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 

ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 

11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 

των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παράβολου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µµερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989.  

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθηµάτων του παρόντος.  

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική 

διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας. Το παράβολο για την άσκηση της 

αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί 

να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
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Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του 

αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης σ’ αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο 

κείµενο του συµφωνητικού που επισυνάφθηκε στην πρόσκληση της διαπραγµάτευσης, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

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 χαµηλότερη τιµή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και του νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας τµήµα(τα) της σύµβασης που υπερβαίνει(νουν) το ποσοσό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 

απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο ανάδοχος χρησιµοποιεί εν 

συνεχεία της εν λόγω σύµβασης, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύµβασης, 

αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε 

να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο είτε 

από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και µέχρι και τις 31/12/2020 η µέχρι την εξάντληση 

του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να 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 

Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

β. παραλήφθηκαν οριστικά η παρεχόµενες υπηρεσίες, 

γ. έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου είναι: 

α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο παραλαβής των υπηρεσιών τις οποίες αφορά το τιµολόγιο. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
40 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης
41

. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσηµο 3% και επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 

20%. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύµβαση ,µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου,( ήτοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 

συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
                                                           
40Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της ως άνω 

κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών της παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
41Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονοµικών –∆ικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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ΑΡΘΡΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το δηµοτικό συµβούλιο

42
 µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά   «ή χρηµατοδοτικά»  «ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά 

την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)»  που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης 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.Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

 
Εγγύηση Συµµετοχής: 
∆εν απαιτείται 

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), 

και θα ισχύει για τουλάχιστον για εννέα µήνες και 30 ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 

όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας, την 

εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ 

των συµβαλλοµένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται 
                                                           
42Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π 
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στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ43 
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρµογή 

των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρµογή των συµβατικών 

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της 

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, 

ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 

ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 

φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 

εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 

µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η  παρούσα δαπάνη διέπεται από την Ελληνική και Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά 

τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό  αρµόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου  

3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγµατος των προσφεροµένων ειδών, όπου 

αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση 

δείγµατος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρµόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει, µε αιτιολογηµένες αποδείξεις, ότι το δείγµα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν 

πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριµένο είδος και θα 

αξιολογεί την αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν 4412/16, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

  
                                                           
43Άρθρο 205 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ 23 άρθρου 43 Ν.4605/19 
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Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου 
 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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