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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μφκονοσ, 09-03-2020
Αρ. Ρρωτ: -2128-

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Ρροκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 117
του Ν.4412/2016, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν: «ΜΙΣΘΩΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ ΘΥΜΜΑΤΙΣΤΘ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΘ
ΟΓΚΟΔΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΙΣΤΘ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΘΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΚΑΡΕΝΤΕ (15) ΘΜΕΩΝ» προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 72.540,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%.
ΑΘΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ γίνεται ςφμφωνα με τισ κάτωκι διατάξεισ:
 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
 Του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο)
από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.06.2016). Μζτρα για τθν
επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ.»,
 Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα τθν
παρ 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06 όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 22 του
Ν.3536/07 κακϊσ και τθν παρ 9 εδ. β του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006
 Του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»
 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ/204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
 Των διατάξεων του άρκρου 1 «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων αντιγράφων εγγράφων», του
κεφαλαίου Αϋ «Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν – Απλουςτεφςεισ Διαδικαςιϊν», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ
Αϋ/74).
 Του N.4270/2014 Αρχζσ Δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τισ διατάξεισ που
ιςχφει.
 Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ/248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ/112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ¨Ρρόγραμμα
Διαφγεια¨ και άλλεσ διατάξεισ».
 Του ΡΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145 5.8.2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
 Τθν Υπουργικι Απόφαςθ με Αρικμ. 57654/2017 «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
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Τον Κανονιςμό Ε.Κ. 910/2014 και το Ν. 4440/2016 όπωσ ιςχφει
Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74 /Αϋ/26.03.2014)
Των εκδοκειςϊν ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων λοιπζσ (πλθν των ιδθ αναφερομζνων) κανονιςτικζσ
διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ
απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, ζςτω και
αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

Και τισ κάτωκι αποφάςεισ:



Τθν 01/2020 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ του Διμου Μυκόνου.
Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 1671/25-02-2020 απόφαςθ του Δθμάρχου με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και
διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ 72.540,00 € εισ βάροσ του Κ.Α. 20-6233.0001 του προχπολογιςμοφ του
Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2020 για τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω εργαςίασ με Α/Α 152/2020 ΤΟΥ ΜΗΤΩΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
 Τθσ υπ’ αρικμ 16/2020 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπ’ αρικμ
01/2020 μελζτθ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Εργατοτεχνικοφ
Ρροςωπικοφ του Διμου Μυκόνου που αφορά τθν προμικεια με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΘΥΜΜΑΤΙΣΤΘ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΘ ΟΓΚΟΔΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΙΣΤΘ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΡΕΝΤΕ (15) ΘΜΕΩΝ» και καταρτίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ περί
διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι τθσ ωσ άνω προμικειασ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
Ανακζτουςα αρχι : ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Ταχ. Δ/νςθ :Διμοσ Μυκόνου,
Δθμοτικό Κατάςτθμα,
Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ
Ταχ. Κϊδικασ:84600
Τθλζφωνο :+302289072200
Fax:+302289022229
Ε-mail : mayor@mykonos.gr
Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Δθμιτριοσ Βαμβακοφρθσ
ΑΘΟ 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αναλυτικά είναι θ «ΜΙΣΘΩΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ ΘΥΜΜΑΤΙΣΤΘ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΘ
ΟΓΚΟΔΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΙΣΤΘ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΘΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΚΑΡΕΝΤΕ (15) ΘΜΕΩΝ» (CPV : 90513000-6).
AΘΟ 3ο
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςόν των 72.540,00€ ςυμπ. Φ.Ρ.Α. (24%).
Η δαπάνθ για τθν ανωτζρω προμικεια κα βαρφνει τον Κ.Α 20-6233.0001 του προχπολογιςμοφ του Διμου
Μυκόνου για το οικονομικό ζτοσ 2020.
Η εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από τον προχπολογιςμό του Διμου Μυκόνου. Οι ποςότθτεσ
και θ αξία τθσ ηθτοφμενθσ μίςκωςθσ αναγράφονται ςτον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ.
ΑΘΟ 4ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ τα οποία κα προςαρτθκοφν ς' αυτιν, (με τθ ςειρά ιςχφοσ τουσ) είναι :
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Η διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ με τα ςυνθμμζνα παραρτιματά τθσ, ιτοι τθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ που
αποτελείται από (Τεχνικι Ζκκεςθ, Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, Τεχνικι Ρεριγραφι,
Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ Συγγραφι Υποχρεϊςεων)
Το ΤΕΥΔ
Το Ζντυπο προςφοράσ του αναδόχου

ΑΘΟ 5ο
ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο Δθμαρχείο (Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, 84600, Μφκονοσ),
τθν 23/03/2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00 ζωσ 12:30 διάςτθμα κατά το οποίο οι υποψιφιοι δφνανται να
υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ αυτοπροςϊπωσ ι μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου ςτθν
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ οποία κα τισ αποςφραγίςει. Επίςθσ, οι προςφορζσ με όλα τα
απαραίτθτα ςτοιχεία δφναται να ςταλοφν ταχυδρομικά ι με άλλον τρόπο ςτο Διμο μζχρι και τθν προθγουμζνθ
εργάςιμθ θμζρα τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςτθ Διεφκυνςθ : Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι
Καμπάνθ, 84600, Μφκονοσ.
Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται.
ΑΘΟ 6ο
ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
1. Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν
γνϊςθ του πλιρουσ τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν τθσ μελζτθσ, ςε θλεκτρονικι μορφι , από
τθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου ςτο δικτυακό τόπο: www.mykonos.gr
2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με τθν ανωτζρω προμικεια από τθ Δ/νςθ
Ρεριβάλλοντοσ & Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ του Διμου Μυκόνου, Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι
Καμπάνθ, Μφκονοσ, Τ.Κ.84600, Τθλ. 2289072200, Fax 2289022229
ΑΘΟ 7ο
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται
από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οποιαδιποτε αςάφεια κα ερμθνεφεται ςε βάροσ του
προςφζροντοσ.

ΑΘΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
1. Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά
πρόςωπα που αςκοφν νόμιμα τθν εμπορία ι διακίνθςθ των προσ προμικεια ειδϊν και ειδικότερα
αναγνωριςμζνα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με τθν παραγωγι, εμπορία, διάκεςθ και
μίςκωςθ μθχανθμάτων ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ ςτο οποίο είναι
εγκατεςτθμζνοι και ςυγκεκριμζνα :
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ (άρκρο 25 Ν.4412/16), κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ,
οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των
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χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν
για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 25 Ν.4412/16).
 Υποψιφιοι ι προςφζροντεσ μποροφν να είναι και Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων
των προςωρινϊν ςυμπράξεων που υποβάλλουν κοινι προςφορά. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν απαιτοφν από
τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ με τθν
επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3 άρκρο 19 παρ.2 Ν.4412/16.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ
ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 19 παρ.4 Ν.4412/16)
ΑΘΟ 9ο
ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Κάκε διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από το Διαγωνιςμό, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα τουλάχιςτον από τα μζλθ του (αν πρόκειται για ςφμπραξθ,
κοινοπραξία ι ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων και
ειδικότερα :
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002,
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), τουσ διαχειριςτζσ,
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ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του ΔΣ.

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ
2. Εάν δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, όςο
και του Ελλθνικοφ Δικαίου. Η ωσ άνω παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ (άρκρο 73 παρ. 2 του
Ν. 4412/2016).
3. Εάν δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. Η ωσ άνω
παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ (άρκρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
Κατ’εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων
ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2.
4. Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά
από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ
ελζγχουσ. Οι υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
5. Εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου.
6. Εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι και επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ κυρϊςεισ κακϊσ επίςθσ εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ
ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ ι ότι ζχει αποκρφψει τισ
πλθροφορίεσ αυτζσ
7. Εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του
8. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι
παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1,
2,3 και 4.
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9. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν.
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό).
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (1) ζωσ (9) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ
ΑΘΟ 10Ο
ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό κα προςκομίηουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο. Οι προςφορζσ κα φζρουν τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ ςτο ςφραγιςμζνο φάκελο εξωτερικά:
 Τθ λζξθ «προςφορά»
 Ρροσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του Διμου Μυκόνου
 Αφορά ςτθ Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «ΜΙΣΘΩΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ ΘΥΜΜΑΤΙΣΤΘΤΕΜΑΧΙΣΤΘ ΟΓΚΟΔΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΙΣΤΘ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΞΙ
(6) ΜΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΡΕΝΤΕ (15) ΘΜΕΩΝ» ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 72.540,00€
 Καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν)
 Τα πλιρθ ςτοιχεία του Οικονομικοφ φορζα (ιτοι: επωνυμία, διεφκυνςθ, Τ.Κ, πόλθ, αρικμόσ τθλεφϊνου,
fax, θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email).
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία των μελϊν τθσ,
κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ.
2. Ο κφριοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ τα κάτωκι:
α. Ζνα ξεχωριςτό κλειςτό υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ», όπου κα εμπεριζχονται
τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ
β. Ζνα ξεχωριςτό κλειςτό υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ. Ζνα ξεχωριςτό κλειςτό υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 1.
(άρκρο 92 παρ.2 Ν.4412/16)









Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Α` 188).
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ
απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
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ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Η υποβολι μίασ μόνο προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 11ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα:
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω:
Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει να περιζχει:
Α) Τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ.
158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ,
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ
να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΕΤΑΙ :
1) Το ΤΕΥΔ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται ςυνθμμζνο ςτο τζλοσ αυτισ
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τουσ ζχοντεσ προσ τοφτο
υποχρζωςθ νομίμωσ και προςθκόντωσ υπογεγραμμζνο.
2) Oι οικονομικοί φορείσ πρζπει να ςυμπλθρϊςουν MONON τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV του ΤΕΥΔ
3) Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια
Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΕΝΟΤΘΤΑ ΟΔΘΓΙΕΣ- ΜΕΟΣ Β), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ
κακϊσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79Α του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.
Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:
1. Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται
ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να
7

20PROC006401010 2020-03-09
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει ότι:
 Ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των
ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και
ανεπιφφλακτα
 Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε περίπτωςθ που
κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ
 Τα ςτοιχεί που αναφζρει ςτθν προςφορά του είναι ακριβι και αλθκι
Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι νομιμοποιθτικά ζγγραφα
εκπροςϊπθςθσ ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από τα
ιςχφοντα ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, τα οποία κα υποβλθκοφν μαηί με Υπεφκυνθ διλωςθ
του Ν. 1599/1986, που κα τα απαρικμεί και κα τα αντιςτοιχίηει.
Επί ενϊςεων φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται για κάκε
ζνα μζλοσ τουσ ξεχωριςτά.
Οι Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν όλα τα
παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Η Ζνωςθ δεν υποχρεοφται να
περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ
ανατεκεί θ ςφμβαςθ, πρζπει να περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Με τθν υποβολι
τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που
εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ
του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα
εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα
αποτελζςματά τθσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ εξετάηεται
από το Διμο, ο οποίοσ και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν ο Διμοσ αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν
επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ, με
προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ. O αντικαταςτάτθσ
πρζπει να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου.
Πςον αφορά τισ Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ:
Πταν ο υποψιφιοσ πάροχοσ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ενεργεί ωσ νόμιμοσ
εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ
και υπογραφι).
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από μζλοσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα υπογραφισ και εκπροςϊπθςθσ, επομζνωσ κα
ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία
(ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι).
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ υπογραφισ
τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από
αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.).
Ο φάκελοσ «Τεχνικι προςφορά» πρζπει να περιζχει:
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιζχει ιδίωσ τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν
τεχνικι επάρκεια, χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και περιγράφονται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. (άρκρο 94 παρ.4 Ν.4412/16).
Υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ κα περιλαμβάνει, τα κάτωκι ςτοιχεία:
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Το προφίλ τθσ επιχείρθςθσ του διαγωνιηόμενου, ιτοι τθν επιχειρθματικι δομι, τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ
και τα παραγόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι ζχει λάβει γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτι διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι:
1. Το προσ μίςκωςθ μθχάνθμα ζχει όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτθ μελζτθ
τθσ υπθρεςίασ.
2. Αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ και είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τισ
απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τα αναλυτικά ςε αυτιν αναφερόμενα.

Επίςθσ ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ πρζπει να περιζχονται όλα τα ζγγραφα και ςτοιχεία που
απαιτοφνται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ κι από τα οποία προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ζχει τα εχζγγυα
για τθν ομαλι και άρτια εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι αναφερόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/86, πρζπει να φζρουν θμερομθνία
υπογραφισ εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των
προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ.
Επίςθσ πρζπει να φζρουν ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ και να υπογράφονται από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που
ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό, ι όταν πρόκειται για εταιρία από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ.
Γ) Οικονομικι Ρροςφορά
1. Η τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν
τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ/παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
2. Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν
AΘΟ 12ο
ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ
τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
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ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων
τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ το ΦΡΑ.
Η εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ
των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.

Χρόνοσ ιςχφοσ
Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ζχει χρόνο ιςχφοσ τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ και του χρόνου παράδοςθσ των προϊόντων.
Επί πλζον των όςων αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο για τισ εγγυιςεισ «καλισ εκτζλεςθσ», ιςχφουν οι
διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016

ΑΘΟ 13ο
ΑΡΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ
Ο διαγωνιηόμενοσ κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται δεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ,
τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ.
Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφζροντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, είτε ενϊπιον
τθσ, είτε κατόπιν εγγράφου προςκλιςεϊσ τθσ .
Από τισ διευκρινίςεισ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που απαντοφν επί των κεμάτων που τζκθκαν.
ΑΘΟ 14Ο
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
Τθν θμζρα και ϊρα του διαγωνιςμοφ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει πρϊτα τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά και τζλοσ τισ οικονομικζσ προςφορζσ ςε μία ι περιςςότερεσ δθμόςιεσ
ςυνεδριάςεισ κατά τθ κρίςθ τθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 100 και 117 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, τθν θμερομθνία και ϊρα που ζχει οριςτεί, παρουςία των
προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ
ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ –
τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό, ανά φφλλο. Η Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και
τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. Εάν θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν δεν
πραγματοποιθκεί ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ τότε οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται,
αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθ Επιτροπι, τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ
ςφραγίηεται και υπογράφεται από τθν Επιτροπι και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν ειδικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί ςχετικι
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ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια οι
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Ακολοφκωσ θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ) θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ.
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ κατά τθν αποςφράγιςθ, αντί τθσ μονογραφισ που κζτει θ Επιτροπι επί των
αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν, μπορεί να γίνεται χριςθ μθχανικοφ μζςου (διάτρθςθ), με το οποίο
κα αποτυπϊνεται θ θμερομθνία και θ ϊρα αποςφράγιςθσ.
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ Επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ
προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι προςφορά) που ζχουν υποβάλει. Η διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά
μόνο ςε αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι
ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και
ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ
ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και κατά τα λοιπά , ότι
αναφζρεται ςτο άρκρο 102 του Ν.4412/2016.

ΑΘΟ 15ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΜΕΙΟΔΟΤΘ-ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι (Οικονομικι Επιτροπι) ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (¨προςωρινό ανάδοχο¨), να υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τα κάτωκι:
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 9 οι προςφζροντεσ οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά
Β1. α) Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι
προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 9.1.
β) για τισ παραγράφουσ 2 και 3. Κακϊσ και 5 του άρκρου 9 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.
Επίςθσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2 και 3 του άρκρου 9, πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ,
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το
νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο
τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των
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εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά
πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Η μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
γ) πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων,
που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ
επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα
ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
Β3. Οι Ενϊςεισ προμθκευτϊν
Πλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε υποψιφιο που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Εάν οι υποψιφιοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ.
Β4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι
του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν,
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι,
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
•
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
•
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν . Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.
Τα παραπάνω δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Β.5 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν
παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από
τισ αρμόδιεσ αρχζσ
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 9.1 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 9.2 ζωσ 9.7.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα
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ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Β6. Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ζνςταςθσ,
και
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν
αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.

Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
ΑΘΟ 16ο
ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τον προμθκευτι για χρονικό διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν, το
οποίο υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. (άρκρο 97 παρ.1 Ν.4412/16)
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα των εκατόν είκοςι
θμερϊν εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία, πριν από τθν λιξθ τθσ,
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016
ΑΘΟ 17ο
ΑΝΤΙΡΟΣΦΟΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ
1. Στουσ διαγωνιςμοφσ δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ και ςε περίπτωςθ
υποβολισ τουσ απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ.
2. Κανείσ δεν μπορεί να εκπροςωπεί ςτθν ίδια δθμοπραςία περιςςότερεσ από μια εταιρίεσ ι ζνωςθ
προμθκευτϊν, οφτε να ςυμμετζχει προςωπικά και να εκπροςωπεί ταυτόχρονα άλλθ ι άλλεσ εταιρείεσ που
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό. Στθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται όλεσ οι προςφορζσ που
κατακζτει εκτόσ από μία με τθν οποία κα ςυμμετζχει για λογαριαςμό του.
ΑΘΟ 18ο
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι κα λθφκοφν υπόψθ :
1. Η ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ
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2. Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε.
3. Η τιμι τθσ προςφοράσ ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τισ
τρζχουςεσ τιμζσ τθσ αγοράσ.
Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ
μεγαλφτερων ποςοτιτων κατά ποςοςτό μζχρι 30% ι λιγότερων ποςοτιτων κατά ποςοςτό μζχρι 50% ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του Ν. 4412/2016.
Η ενθμζρωςθ των διαγωνιηομζνων για τα πρακτικά τισ επιτροπισ ι για οποιαδιποτε άλλθ ενζργειά τθσ δφναται
να γίνει με αποςτολι μζςω FAX ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι άλλου πρόςφορου μζςου.
ο

ΑΘΟ 19
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ και δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τισ ςυμβάςεισ ζωσ τθσ εξαντλιςεωσ του φψουσ του
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ και των προβλεπόμενων ποςοτιτων ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν και
μζχρι τθν ανάδειξθ νζου μειοδότθ. Επίςθσ ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλεσ τισ
προχπολογιςκείςεσ ποςότθτεσ.
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου
ΑΘΟ 20ο
ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό
ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
(άρκρο 105 παρ.2 Ν.4412/16)
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον
και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και
μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ Ρροςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. (άρκρο 105 παρ.3
Ν.4412/16)
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί
τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. (άρκρο 105 παρ.4 Ν.4412/16)
Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ. Αν κανζνασ
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106. (άρκρο 105 παρ.5 Ν.4412/16)
ο

ΑΘΟ 21
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ
δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
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Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ιτοι τθσ οικονομικισ επιτροπισ), θ οποία
αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα κατ’ άρκρο 376 παρ.1,
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ
κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με
τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%)
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό
όργανο.
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 127 και 221 του Ν.4412/16.
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των
άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30 ) θμερϊν, από τθν
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Οι προςφεφγοντεσ
λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ λόγουσ που αναφζρονται
ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται.
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται
τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμθκειϊν.
Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο οικείο πρωτόκολλο, προκειμζνου να πρωτοκολλθκοφν
και να κατατεκεί το παράβολο, όπου απαιτείται
ΑΘΟ 22ο
ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ – ΡΑΑΛΑΒΘΣ
Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι τθσ παρ. 5 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβι πραγματοποιείται μζςα ςτον οριηόμενο από τθ
ςφμβαςθ χρόνο.
Εάν κατά τθν παραλαβι των υλικϊν, κρικεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ ότι τα είδθ αποκλίνουν από
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ , μπορεί να απορρίψει τα υλικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
208 του Ν. 4412/2016 και ςε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 213 του Ν.
4412/2016
Ραράταςθ χρόνου παράδοςθσ
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ
προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά
από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε µε πρωτοβουλία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και εφόςον
ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ
(άρκρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16).
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτο
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ (άρκρο 206 παρ.2 του Ν.4412/16).
Η απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ
αιτιματοσ του προμθκευτι (άρκρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16).
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Κυρϊςεισ παράταςθσ
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των
ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 207. (άρκρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16)
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ
Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. (άρκρο 207 παρ.1 Ν.4412/16) Το παραπάνω
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα
υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. (άρκρο 207
παρ.2 Ν.4412/16)
Η παραλαβι κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και τον επιβλζποντα (υπεφκυνο τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ) παρουςία του αναδόχου.
Χρόνοσ παραλαβισ
Η παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον
κακοριηόμενο από τθν μελζτθ χρόνο. (άρκρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16)
Αυτοδίκαιθ παραλαβι
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια,
µε κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινομζνου οργάνου, µε βάςθ µόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε µε τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του
προμθκευτι. (άρκρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16)
ο

ΑΘΟ 23
ΣΥΜΒΑΣΘ
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά,
διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ θ ανάκεςθσ, εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων θ παραδρομϊν ςφμβαςθ
ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ και
τουλάχιςτον τα εξισ:
Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
Τισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ.
Τα προσ προμικεια είδθ και τθν ποςότθτα.
Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι.
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν.
Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν τεχνικι προςφορά του μειοδότθ.
Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ.
Τον τρόπο παραλαβισ.
Τον τρόπο πλθρωμισ.
Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ.
17
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-

Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν.
Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ.

Η ςφμβαςθ υπογράφεται για τον Διμο Μυκόνου από τον Διμαρχο. Η ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν αυτό
προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από
γνωμοδότθςθ των αρμόδιων οργάνων αξιολόγθςθσ.
Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν :
α) Ζχει παραδοκεί ολόκλθρθ θ ποςότθτα.
β) Ζχει παραλθφκεί οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.
γ) Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν επιβλθκεί τυχόν
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.
δ) Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα.
ΑΘΟ 24ο
ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Σθμειϊνεται ότι ο Διμοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει ολόκλθρθ τθν ποςότθτα των ειδϊν που αφορά
θ προμικεια και το ποςόν που ζχει εγκρικεί, εφόςον οι ανάγκεσ του αποδειχκοφν μικρότερεσ κατά τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ.
Το ςυνολικό οικονομικό αντικείμενο τθσ προμικειασ μπορεί να μειωκεί κατά τθν ανάκεςθ τθσ παραγγελίασ
μζχρι ποςοςτοφ 50% του ςυνόλου αυτισ, χωρίσ καμία αντίρρθςθ ι αξίωςθ του αναδόχου προσ αποηθμίωςθ για
διαφυγόν κζρδοσ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο.
Χρονικι Μεταβολι
Ο Διμοσ μπορεί να παρατείνει χρονικά τθν ςφμβαςθ χωρίσ αλλαγι του οικονομικοφ αντικειμζνου για διάςτθμα
μζχρι το μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. Δια τοφτο απαιτείται απόφαςθ Δ.Σ και
ςφμφωνθ γνϊμθ του αναδόχου.
Μεταβολι Οικονομικϊν Στοιχείων
Χωρίσ να απαιτείται επαλικευςθ αν τθροφνται οι προχποκζςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ δ' τθσ παρ. 4 του
άρκρου. 132 του ν. 4412/2016, οι ςυμβάςεισ μπορεί να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εφόςον θ αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ και των δφο ακόλουκων τιμϊν:
α) των κατϊτατων ορίων του άρκρου 5 του ν. 4412/2016, και
β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ
Η τροποποίθςθ δεν μπορεί να μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Σε
περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ αξία τουσ υπολογίηεται βάςει τθσ κακαρισ ςωρευτικισ αξίασ των
διαδοχικϊν τροποποιιςεων άρκρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016

ΑΘΟ 25ο
ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
Η πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε παράδοςθσ, κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου, μετά τθν
εκάςτοτε παραλαβι τμιματοσ τθσ προμικειασ και ζκδοςθσ του αντίςτοιχου τιμολογίου, με τθν ζκδοςθ
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016 και γενικότερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.
ο

ΑΘΟ 26
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δθμοςιεφουν κατ’ ελάχιςτον 10 θμζρεσ τισ προκθρφξεισ και, ανεξαρτιτωσ τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ αυτϊν, με τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 38, ςτο ΚΗΜΔΗΣ, όπου
κεωρείται ωσ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ δθμοςίευςθσ.
18

20PROC006401010 2020-03-09
Η περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον τοπικό τφπο και αναρτάται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο
www.diavgeia.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου (www.mykonos.gr)
ΑΘΟ 27ο
Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχει εφαρμογι θ διάταξθ του Ν. 4412/2016,
όπωσ ιςχφει.

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι –ΜΕΛΕΤΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ &
Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ

Αρ. Μελζτθσ: 1/2020

ΜΕΛΕΤΘ: «Μίςκωςθ μθχανιματοσ κρυμματιςτι – τεμαχιςτι ογκωδϊν, αςτικϊν και βιομθχανικϊν
απορριμμάτων με χειριςτι για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και δεκαπζντε (15) θμερϊν»

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ

Η μελζτθ αυτι αφορά τθν μίςκωςθ μθχανιματοσ κρυμματιςτι – τεμαχιςτι με χειριςτι ογκωδϊν, αςτικϊν και
βιομθχανικϊν απορριμμάτων. Ωσ χϊροσ εγκατάςταςθσ του μθχανιματοσ ορίηεται ο ΧΥΤΑ Διμου Μυκόνου. Ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει το μθχάνθμα και τον χειριςτι αυτοφ για τον τεμαχιςμό
ογκωδϊν, αςτικϊν και βιομθχανικϊν απορριμμάτων ςτο ςθμείο που κα υποδειχκοφν από τον Διμο Μυκόνου.
Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ ανεξαρτιτωσ τθσ ποςότθτασ των προσ τεμαχιςμό υλικϊν.
Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ ο χειριςτισ του μθχανιματοσ οφείλει να εργάηεται τουλάχιςτον όλεσ
τισ εργάςιμεσ μζρεσ τθσ βδομάδασ (Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι) και κατ ελάχιςτον από τισ 8:00 πμ ζωσ και τισ
2:00 μμ. Ο χειριςτισ οφείλει να ςυμπλθρϊνει κακθμερινϊσ θμερολόγιο εργαςιϊν το οποίο κα πρζπει να είναι
ανά πάςα ςτιγμι ςτθν διάκεςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ για ζλεγχο και το οποίο κα παραδϊςει ςτθν αρμόδια
επιτροπι προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ παραλαβισ.

Ο προςφζρων οφείλει επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ να επιςυνάψει και να προςκομίςει ςτθ τεχνικι του
προςφορά (προκειμζνου να αξιολογθκεί) οτιδιποτε αναφζρεται ςτα παρακάτω άρκρα οφτωσ ϊςτε να είναι
δυνατι θ αξιολόγθςι του. Δθλαδι οτιδιποτε ηθτείται παρακάτω ςε περιγραφι, τεχνικά χαρακτθριςτικά και
αναλυτικι περιγραφι και φυλλάδια του εξοπλιςμοφ και τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει για τθν εκτζλεςθ
των εργαςιϊν, και ςυγκεκριμζνα:

1. Οφείλει το ςυνεργείο του να δζχεται οποιονδιποτε περιοδικό ι ζκτακτο ζλεγχο που κα
πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο από τον οριηόμενο εκπρόςωπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
2. Υποχρεοφται να αςφαλίςει τουσ εξοπλιςμοφσ με δικζσ του δαπάνεσ για όςο ιςχφει θ ςφμβαςθ.
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3. Ο εξοπλιςμόσ που κα διακζςει, με όλα τα παρελκόμενά τουσ, κα διατθρείται ςε άριςτθ λειτουργικι
κατάςταςθ και κα ςυντθρείται και κα επιςκευάηεται με ευκφνθ και αποκλειςτικι δαπάνθ του
αναδόχου, κακϊσ και το απαιτοφμενο προςωπικό για τθ χριςθ των εξοπλιςμοφ οι δαπάνεσ των
καυςίμων για τθ λειτουργία του μθχανιματοσ κα είναι με αποκλειςτικι δαπάνθ του αναδόχου.
4. Οφείλει να μελετιςει όλεσ τισ γεωμορφολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ

του

προσ εγκατάςταςθ του

μθχανιματοσ χϊρου και να κατακζςει πλιρθ μελζτθ εφαρμογισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν για όλεσ
τισ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ που κα πραγματοποιοφνται με το μθχάνθμα, οφτωσ ϊςτε ο
τρόποσ εκτζλεςθσ να περιλαμβάνει ζναν αξιόπιςτο και ςθμαντικό βακμό αςφαλείασ.
5. Οφείλει να ζχει εγκαταςτιςει το μθχάνθμα με τον χειριςτι αυτοφ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
6. Οφείλει ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να διακζτει διαρκι παροχι ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων
των χρθςιμοποιθμζνων και προτεινόμενων ιδιόκτθτων εξοπλιςμϊν του.
7. Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί τον εξοπλιςμό ςφμφωνα με τα ωράρια και μζρεσ που κα
του υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι και βεβαίωσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ. Διευκρινίηεται ότι ςε κάκε
περίπτωςθ το ωράριο και οι μζρεσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ δεν κα είναι λιγότερεσ των
απαιτοφμενων για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ.
8. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τον μθχανολογικό εξοπλιςμό ςε άριςτθ κατάςταςθ και να
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ τακτικι βραχυχρόνια ςυντιρθςι του με δικζσ του δαπάνεσ.

ΤΕΧΝΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με ςκοπό τθν απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τισ οποίεσ κα μιςκωκεί το μθχάνθμα του κρυμματιςτι
– τεμαχιςτι ογκωδϊν, αςτικϊν και βιομθχανικϊν απορριμμάτων με χειριςτι ο προςφζρων προσ απόδειξθ τθσ
τεχνικισ του ικανότθτασ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αποδείξει ότι πλθροί τθν κάτωκι ελάχιςτθ και
ουςιϊδθ τεχνικι ικανότθτα και απαιτιςεισ:

Ειδικότερα ο ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ που πρζπει να κατζχει ι να ζχει ςτθ διάκεςι του ο προςφζροντασ-ανάδοχοσ
για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω εργαςίασ είναι ο ακόλουκοσ υπολογίηοντασ με βάςθ τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά του τόπου που κα εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ με το μθχάνθμα που κα μιςκωκεί και λαμβάνοντασ
επίςθσ υπόψθ ότι, εκτόσ τθσ θμεριςιασ παραγωγισ απορριμμάτων, να μπορεί να καλφπτει και μία ελάχιςτθ
εγγυθμζνθ ποςότθτα:


Τουλάχιςτον ζνα τεμαχιςτι ικανό να τεμαχίηει (με άμεςθ εναλλαγι) ογκϊδθ, αςτικά, βιομθχανικά
απορρίμματα, με τθλεχειριηόμενθ λειτουργία. Η ιπποδφναμι του κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από
400hp. Το πλάτοσ του ρότορα του τεμαχιςτι να είναι >2900mm ενϊ θ κίνθςθ του κα πρζπει να είναι
διπλι (εκατζρωκεν) για μεγαλφτερθ ιςχφ τεμαχιςμοφ και με μζγιςτθ ταχφτθτα περιςτροφισ 35
ςτροφζσ/λεπτό. Το ςιάςτθμα μεταξφ των κοπτικϊν να είναι ρυκμιηόμενο μεταξφ 5 και 80mm με μζςθ
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δυνατότθτα τεμαχιςμοφ >50ton. Θα πρζπει επίςθσ να φζρει μαγνιτθ/ ταινία ςτθν ζξοδο του
τεμαχιςμζνου υλικοφ για τθν απομάκρυνςθ μεταλλικϊν ςτοιχείων.

Επί ποινι μθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ τουλάχιςτον τρεισ θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο
ανάδοχοσ πρζπει να προβεί ςε επίδειξθ του παραπάνω ελάχιςτου, για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, εξοπλιςμοφ
που κα μιςκωκεί.

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια και αςφάλιςθ των
εργαηομζνων του (χειριςτι) και κα είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε
ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του (χειριςτι), ςτο προσ μίςκωςθ μθχάνθμα ι από το προςωπικό
του ι από το προσ μίςκωςθ μθχάνθμα.

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει μόνιμθ επαγγελματικι εγκατάςταςθ και να γνωςτοποιιςει τθν διεφκυνςθ
και το τθλζφωνο του ςτον Διμο.

Ο Διμοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ποςότθτα και το είδοσ των απορριμμάτων που κα
τροφοδοτείται ο κρυμματιςτισ - τεμαχιςτισ.

Ο Διμοσ ζχει το απόλυτο δικαίωμα να ελζγχει τον ανάδοχο για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα
υπογραφεί και των εγγράφων ςτα οποία κα αναφζρεται αυτι και ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται
άμεςα με τισ υποδείξεισ των εξουςιοδοτθμζνων υπαλλιλων του Διμου Μυκόνου.

Θεωρικθκε, 10/02/2020
Ο Διμαρχοσ Μυκόνου

Μφκονοσ, 10/02/2020
Ο ςυντάξασ
Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ
του τμιματοσ κακαριότθτασ –φδρευςθσ
– αποχζτευςθσ τθσ Δ/νςθσ
Ρεριβάλλοντοσ Εργατοτεχνικοφ
Ρροςωπικοφ του Διμου Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Ρ.Κουκάσ

Δθμιτρθσ Βαμβακοφρθσ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ &
Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ

Αρ. Μελζτθσ: 1/2020
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ

A/A

1

Αντικείμενο
Μίςκωςθ
μθχανιματοσ
κρυμματιςτι –
τεμαχιςτι
ογκωδϊν,
αςτικϊν και
βιομθχανικϊν
απορριμμάτων με
χειριςτι

Μονάδα Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Τιμι
Μονάδοσ

Δαπάνθ

Μινασ

6,5

9.000,00

58.500,00

ΦΡΑ 24%

14.040,00

ΣΥΝΟΛΟ

72.540,00

Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςόν των 72.540,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
(24%). Η δαπάνθ για τθν ανωτζρω προμικεια κα βαρφνει τον Κ.Α 20-6233.0001 του προχπολογιςμοφ του Διμου
Μυκόνου για το οικονομικό ζτοσ 2020.

Θεωρικθκε, 10/02/2020
Ο Διμαρχοσ Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Ρ.Κουκάσ

Μφκονοσ, 10/02/2020
Ο ςυντάξασ
Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ
του τμιματοσ κακαριότθτασ –φδρευςθσ
– αποχζτευςθσ τθσ Δ/νςθσ
Ρεριβάλλοντοσ Εργατοτεχνικοφ
Ρροςωπικοφ του Διμου Μυκόνου

Δθμιτρθσ Βαμβακοφρθσ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ &
Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ

Αρ. Μελζτθσ: 1/2020

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

A/A

1

Αντικείμενο
Μίςκωςθ
μθχανιματοσ
κρυμματιςτι –
τεμαχιςτι ογκωδϊν,
αςτικϊν και
βιομθχανικϊν
απορριμμάτων με
χειριςτι

Μονάδα Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Μινασ

6,5

Τιμι
Μονάδοσ

Δαπάνθ

ΦΡΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

……./…..../2020
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ:
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ &
Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ

Αρ. Μελζτθσ: 1/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ

ΑΘΟ 1ο – Αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ.
Η μελζτθ αυτι αφορά τθν μίςκωςθ μθχανιματοσ κρυμματιςτι – τεμαχιςτι με χειριςτι ογκωδϊν, αςτικϊν και
βιομθχανικϊν απορριμμάτων. Ωσ χϊροσ εγκατάςταςθσ του μθχανιματοσ ορίηεται ο ΧΥΤΑ Διμου Μυκόνου. Ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει το μθχάνθμα και τον χειριςτι αυτοφ για τον τεμαχιςμό
ογκωδϊν, αςτικϊν και βιομθχανικϊν απορριμμάτων που κα υποδειχκοφν από τον Διμο. Η διάρκεια τθσ
μίςκωςθσ ορίηεται για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ ανεξαρτιτωσ τθσ ποςότθτασ των προσ τεμαχιςμό υλικϊν.
ΑΘΟ 2ο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Η εργαςία μπορεί να γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και ιςχφουν οι ακόλουκεσ διατάξεισ όπωσ
τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα :
1. Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».
2. Του Ν.3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ».
3. Του N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ
διατάξεισ».
4. Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Του N.4605 Τεφχοσ Α’ 52/01.04.2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο)
από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) Μζτρα για τθν
επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ».
6. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+ - υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό
του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ,
ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν
πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ».
7. Των εκάςτοτε ιςχυουςϊν εγκυκλίων όπωσ αυτζσ ζχουν εκδοκεί και τροποποιθκεί.
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ΑΘΟ 3ο – Συμβατικά ςτοιχεία
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α. Σφμβαςθ
β. Τεχνικι Ζκκεςθ
γ. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ
δ. Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ
ε. Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων.
ΆΘΟ 4ο : Ρροςφορζσ - Τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Ρροςφορά γίνεται δεκτι για το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ.
Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν απόλυτα τα
όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται.
ΑΘΟ 5ο : Τρόποσ εκτελζςεωσ
Σφμφωνα με τισ ιςχφουςασ διατάξεισ (άρκρο 2ο τθσ παροφςασ) και τθσ παροφςασ μελζτθσ.

ΑΘΟ 6ο : Ρροχπολογιςμόσ Ρρομικειασ.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςε €58.500,00 ςυν ΦΡΑ 24%
€14.040,00, ιτοι ςυνολικά €72.540,00.
ΆΘΟ 7ο : Σφμβαςθ και χρόνοσ εκτζλεςθσ.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ και δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ ο χειριςτισ του μθχανιματοσ οφείλει να εργάηεται τουλάχιςτον όλεσ
τισ εργάςιμεσ μζρεσ τθσ βδομάδασ (Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι) και κατ ελάχιςτον από τισ 8:00 πμ ζωσ και τισ
2:00 μμ. Ο χειριςτισ οφείλει να ςυμπλθρϊνει κακθμερινϊσ θμερολόγιο εργαςιϊν το οποίο κα πρζπει να είναι
ανά πάςα ςτιγμι ςτθν διάκεςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ για ζλεγχο και το οποίο κα παραδϊςει ςτθν αρμόδια
επιτροπι προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ παραλαβισ.
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τισ ςυμβάςεισ ζωσ τθσ εξαντλιςεωσ του φψουσ του
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ και των προβλεπόμενων ποςοτιτων ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν και
μζχρι τθν ανάδειξθ νζου μειοδότθ. Επίςθσ ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλεσ τισ
προχπολογιςκείςεσ ποςότθτεσ.
Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου
ΑΘΟ 8ο : Άρνθςθ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
1. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει, να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν
γνωςτοποίθςθ ς' αυτόν τθσ κατακφρωςθσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ
διατάξεισ του Ν. 4412/2016 .
2. Ο Διμοσ Μυκόνου, μετά από αυτό μπορεί να επιλζξει τον επόμενο κατά ςειρά μειοδοςίασ ι να
επαναλάβει τθ διαδικαςία.
3. Ο Διμοσ Μυκόνου και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ δικαιοφται να αναηθτιςει τθν αποκατάςταςθ
κάκε τυχόν κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ που ζγινε ς' αυτόν από μζροσ του αναδόχου που αρνικθκε τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 9ο : Ροιότθτα υλικϊν
Το προσ μίςκωςθ μθχάνθμα κα πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντιςτοίχων
τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ.
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ΑΘΟ 10ο : Μεταφορά-Τοποκζτθςθ.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ,
τοποκζτθςθ και λειτουργία του μιςκωμζνου μθχανιματοσ κρυμματιςτι – τεμαχιςτι. Επίςθσ ο ανάδοχοσ
βαρφνεται για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του κατά τθν
τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ (κρυμματιςτι – τεμαχιςτι) ςτον χϊρο που κα υποδειχκεί από τον Διμο
Μυκόνου.
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα είδθ ςυνοδευόμενα με όςα προβλζπονται και
απαιτοφνται από τθν παροφςα μελζτθ, τθν διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά ςτοιχεία και με τθν
προςφορά.
ΆΘΟ 11ο : Εγκατάςταςθ μθχανιματοσ
Η εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ κα γίνει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ τθν
ολοκλιρωςθ αυτισ με τον τρόπο που προβλζπεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Η παραλαβι κα γίνει από τθν
Επιτροπι τθσ παρ. 5 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν.
4412/2016.
Εάν κατά τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, κρικεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ ότι τα είδθ
αποκλίνουν από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ , μπορεί να ηθτιςει τθν άμεςθ αντικατάςταςι του.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 208 του Ν. 4412/2016 και ςε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ
ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 213 του Ν. 4412/2016.
ΆΘΟ 12ο : Ραραλαβι
Ι. Αρμόδιο όργανο
Η παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221. (άρκρο 208 παρ.1 του
Ν.4412/16)
ΙΙ. Ραρουςία προμθκευτι
Κατά τθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ του μθχανιματοσ ςε χϊρο που κα υποδειχτεί από τον Διμο Μυκόνου
πραγματοποιείτε ποιοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυµεί, ο ανάδοχοσ.
ΙΙΙ. Ροιοτικόσ ζλεγχοσ
Η ςφµβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται µε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω
τρόπουσ:
• μακροςκοπικι εξζταςθ,
• μθχανικι εξζταςθ,
• μζτρθςθ απόδοςθσ ,
• πρακτικι δοκιμαςία.(άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)
Το κόςτοσ (εάν υπάρχει) διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. (άρκρο 208 παρ.3 του
Ν.4412/16)
IV. Ρρωτόκολλο παραλαβισ/απόρριψθσ/μακροςκοπικοφ ελζγχου
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκµιεσ,
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ (άρκρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16)
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V. Δυνατότθτεσ Επιτροπισ

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) να απορρίψει το υλικό. (άρκρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί:
- τθν αρμόδια υπθρεςία
- τθν επιτροπι παραλαβισ,
για τθν θμερομθνία που προτίκεται να εγκαταςτιςει το μθχάνθμα, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ
νωρίτερα. (άρκρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16)
Εάν κατά τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν απομάκρυνςθ και αντικατάςταςθ του μθχανιματοσ εντόσ
ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ.
Εφ’ όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ πιο πάνω προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, εντόσ τθσ υπό τθσ ίδιασ
οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Εργοδότθσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ αυτϊν, ςε βάροσ και για
λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο, με τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα του, τρόπο.
ΆΘΟ 13ο : Φόροι , τζλθ , κρατιςεισ
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που κα
ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο ΦΡΑ βαρφνει το Διμο.

ΆΘΟ 14ο : Ευκφνεσ και δαπάνεσ που βαρφνουν τον προμθκευτι
Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςτον ίδιο ι ςε τρίτουσ που προκαλείται κατά
τθν διάρκεια των εργαςιϊν μεταφοράσ του είδουσ ςτουσ χϊρουσ του Διμου Μυκόνου, βαρφνεται αποκλειςτικά
ο προμθκευτισ.
Επίςθσ τα απαιτοφμενα για τθν μεταφορά και εγκατάςταςθ μζςα, τα υλικά και τα μθχανιματα για τθν
εναπόκεςι του ςτον χϊρο που κα υποδείξει ο Διμοσ, κακϊσ και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό για
τθν φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο.
Άρκρο 15ο Λοιπζσ διατάξεισ
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Θεωρικθκε, 10/02/2020
Ο Διμαρχοσ Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Ρ.Κουκάσ

Μφκονοσ, 10/02/2020
Ο ςυντάξασ
Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ
του τμιματοσ κακαριότθτασ –φδρευςθσ
– αποχζτευςθσ τθσ Δ/νςθσ
Ρεριβάλλοντοσ Εργατοτεχνικοφ
Ρροςωπικοφ του Διμου Μυκόνου

Δθμιτρθσ Βαμβακοφρθσ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΙΣΘΩΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
ΘΥΜΜΑΤΙΣΤΘ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΘ ΟΓΚΩΔΩΝ,
ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΙΣΤΘ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΡΕΝΤΕ
(15) ΘΜΕΩΝ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

Μίςκωςθ
μθχανιματοσ
κρυμματιςτιτεμαχιςτι
ογκωδϊν,
αςτικϊν
και
βιομθχανικϊν απορριμμάτων με χειριςτι για
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και δεκαπζντε (15)
θμερϊν

1

ΤΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Σφνολο
ΦΡΑ 24%
Τελικό Σφνολο

Ημερομθνία …../2020
Ο Ρροςφζρων,
……….
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *6200]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ,
Μφκονοσ, Τ.Κ.84600
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Δθμιτριοσ Βαμβακοφρθσ]
- Τθλζφωνο: *+302289072200]
- Ηλ. ταχυδρομείο: *mayor@mykonos.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www. mykonos.gr]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΥΜΜΑΤΙΣΤΗ-ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΟΓΚΩΔΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΙΣΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΡΕΝΤΕ (15)
ΗΜΕΩΝ]
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *…+
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΗΕΣΙΕΣ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : * +
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
*……]
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:

Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα,
αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ’
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);

[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
v
κατάλογο :
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
*+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
vi
κοινοφ με άλλουσ ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
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Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;

*+Ναι *+Πχι

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που
κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;

Απάντθςθ:
*+Ναι *+Πχι
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ

viii

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
xiv

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ ·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

α) Ημερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * ]
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
37

20PROC006401010 2020-03-09
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
xx
(«απηνθάζαξζε») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
xxi
λιφκθκαν :

*+ Ναι *+ Πχι

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει
*+ Ναι *+ Πχι
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
*+ Ναι *+ Πχι

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
xxvi
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

[.......................]
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
*+ Ναι *+ Πχι

Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε
ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*.........…+

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή

*+ Ναι *+ Πχι

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
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πλθροφορίεσ:

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ
ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να
xxxii
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται , εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ
xxxiii
με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν .
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην
ζχλνιν απηψλ
ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πολύ μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 10 εργαδομένοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δεν σπερβαίνει ηα 2 εκαηομμύρια εσρώ.
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Μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 50 εργαδομένοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δεν σπερβαίνει ηα 10 εκαηομμύρια εσρώ.
Μεζαίες επιτειρήζεις: επιτειρήζεις ποσ δεν είναι ούηε πολύ μικρές ούηε μικρές και νη νπνίεο απαζτολούν λιγόηεροσς από
250 εργαδομένοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζιος κύκλος εργαζιών δεν σπερβαίνει ηα 50 εκαηομμύρια εσρώ και/ή ην ζύνολο
ηοσ εηήζιοσ ιζολογιζμού δεν σπερβαίνει ηα 43 εκαηομμύρια εσρώ.
iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
v Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
vii Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο
ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο
ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
viii Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη'
εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο
πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
x Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο
ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ
Πξσηνθόιισλ.
xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ
απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ
θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xvi Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο
θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xvii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ
ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε,
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xxii
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxiii
Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο
πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ
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2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiv
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxv
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxvi
. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvii
Άξζξν 73 παξ. 5.
xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΔΥΓ
πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxix
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxx
Πξβι άξζξν 48.
xxxi
Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxii
Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
xxxiii Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε,
αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ
ελ ιόγσ πξόζβαζε.
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