
 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζκ. 25/2021 ΔΚΣΑΚΣΖ ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ    

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ηνπ  Γήκνπ  Γεζθάηεο . 

Αξηζκφο απφθαζεο : 162/2021          

ΘΔΜΑ:  Σξφπνο εθηέιεζεο, έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη Καζνξηζκφο ησλ φξσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν «Γεκηνπξγία –Έθδνζε ηζηνξηθνχ πνιηηηζηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν: Γήκνο Γεζθάηεο- 

φςεηο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ» πξνυπνινγηζκνχ 31.800,00 € κε Φ.Π.Α.  

 

Έρνληαο ππφςε ηελ απφ 11 Μαξηίνπ 2020  Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) 

«Καηεπείγνληα  κέηξα αληηκεηψπηζεο  ησλ αξλεηηθψλ  ζπλεπεηψλ  ηεο εκθάληζεο  ηνπ θνξσλντνπ  

Covid-19» θαη ηεο  αλάγθεο πεξηνξηζκνχ  ηεο δηάδνζεο ηνπ» θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο ΠΝΠ   ζπλεδξηάδνπκε δηα  πεξηθνξάο.  

 

Έηζη,  ν Πξφεδξνο θαηφπηλ  ησλ αλσηέξσ  ηελ 25ε Απγνχζηνπ   2021  κε ηελ ππ΄αξηζκ. 5.724/25-

08-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε, πξνέβε, ζην πιαίζην ηεο  ιήςεο ησλ κέηξσλ  απνθπγήο ηεο   

δηάδνζεο ηνπ  θνξσλντνπ  Covid-19,  ζε έθηαθηε δηα πεξηθνξάο  ζπλεδξίαζε ηεο Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Γεζθάηεο . 

 

Αθνχ  ηα κέιε  ηεο Ο.Δ.  ζπκθψλεζαλ  θαη δήισζαλ ηελ παξνπζία ηνπο  σο θάησζη : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ: 1) Κνξδίιαο Γεκήηξηνο, 2) Οξθαλίδεο Υαξάιακπνο, 3) Σέγνο Βαζίιεηνο, 4) 

Εηαγθιηαβνχ Δηξήλε, 5) Λάκαξεο Υξήζηνο, 6) Καξαζηέξγηνο Γεκήηξηνο, 7) Μσυζηάδεο Γεψξγηνο. 

  

ΑΠΟΝΣΔ: Καλείο  

 

Ώξα έλαξμεο ηεο δηα πεξηθνξάο  ζπλεδξίαζεο  11:00 π.κ. θαη ψξα ιήμεο ηεο ζπλεδξίαζεο 11:20 

π.κ 

 

Ο  Πξφεδξνο  αθνχ  εηζεγήζεθε  ην 3ν  ζέκα    ηεο  εκεξεζίαο  δηάηαμεο, εμέζεζε  φηη: 
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 Με ηελ ππ΄ αξηζ. 238/18 (ΑΓΑ: ΦΒΣ7Χ9Τ-ΥΤΟ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ 

Γήκνπ Γεζθάηεο εγθξίζεθε ε Τπνβνιήο Πξφηαζεο Υξεκαηνδφηεζεο κε ηίηιν «Γεκηνπξγία - 

Έθδνζε ηζηνξηθνχ πνιηηηζηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν:  Γήκνο Γεζθάηεο - Όςεηο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ 

Πνιηηηζκνχ» ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, Σνπηθφ Πξφγξακκα 

CLLD/LEADER, Μέηξν 19 «Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

CLLD/LEADER». 

     Με ηελ ππ΄αξηζ. 3836/13-11-2019 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) Σεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ελεκεξσζήθακε  γηα 

ηελ Έληαμε ησλ πξάμεσλ  κε θσδηθνχο ΟΠΑΑ: 0011324447  ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΑΑ) 2014-2020. 

    Με ηελ ππ΄αξηζ. 318/2019 (ΑΓΑ: ΧΖΕΦΧ9Τ-Τ4Δ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Γήκνπ Γεζθάηεο 

πκβνπιίνπ έγηλε ε Απνδνρή έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Γεκηνπξγία - Έθδνζε ηζηνξηθνχ 

πνιηηηζηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν:  Γήκνο Γεζθάηεο - Όςεηο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ» ζην 

Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, Σνπηθφ Πξφγξακκα CLLD/LEADER, Μέηξν 19 

«Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ CLLD/LEADER». 

 πληάρζεθε ε ππ΄αξηζ. 3055/29-05-2020 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ 

Γεζθάηεο γηα ηελ πξναλαθεξφκελε πξνκήζεηα, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 31.800,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη ηνπ Φ.Π.Α. θαη εγγξάθζεθε πίζησζε πνζνχ 31.800,00€  ζηνλ ΚΑ 

15-7135.001 κε ηίηιν «Γεκηνπξγία - Έθδνζε ηζηνξηθνχ πνιηηηζηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν:  Γήκνο 

Γεζθάηεο - Όςεηο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ» απφ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΠΑΑ) 2014-2020 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ  ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ..   

 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ ηζρχεη, ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή απνθαζίδεη: 

- γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηψλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πξναλαθεξφκελε πξνκήζεηα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο εθηέιεζεο, θαη πξνηείλεηαη ν 

ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο 

- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

- θαζνξίδεη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο.    

 

Ζ  Ο.Δ. αθνχ  άθνπζε  ηελ  εηζήγεζε  ηνπ  πξνέδξνπ θαη έιαβε  ππφςε,  ηηο ππ΄αξηζκ. . 238/18, 

318/2019  απνθάζεηο  ηνπ Γ.., ηελ ππ΄αξηζ. 3836/13-11-2019 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠ) Σεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

ηηο  ζρεηηθέο  δηαηάμεηο  ηνπ  ΓΚΚ  Ν.3463/2006,  ηνπ Ν. 4412/2016 ην Π.Γ. 609/85, φπσο  ηζρχνπλ  
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ζήκεξα, θαζψο επίζεο  ην άξζξν 72  ηνπ Ν. 3852/10 φπσο απηφ ηζρχεη θαη  φια  ηα  παξαπάλσ,  

κεηά  απφ  δηαινγηθή  ζπδήηεζε 

 

                                           Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

  

Α]  Γηαπηζηψλεη  φηη κε ηελ αξηζ. 155/2895/31-03-2021 (ΑΓΑ: 6Π6ΦΧ9Τ-228) Απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ έγηλε έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη δέζκεπζε δηάζεζεο πίζησζεο 

ζπλνιηθνχ χςνπο 31.800,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 15-7135.001 

κε ηίηιν «Γεκηνπξγία - Έθδνζε ηζηνξηθνχ πνιηηηζηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν:  Γήκνο Γεζθάηεο - Όςεηο ηεο 

Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ» απφ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021.   

Ζ αλσηέξσ πίζησζε ζα θαιπθζεί  απφ  ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, Σνπηθφ 

Πξφγξακκα CLLD/LEADER, Μέηξν 19 «Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

CLLD/LEADER»  

 

Β] Καζνξίδεη σο ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Γεκηνπξγία –Έθδνζε ηζηνξηθνχ 

πνιηηηζηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν: Γήκνο Γεζθάηεο- φςεηο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ» 

πξνυπνινγηζκνχ 31.800,00 €  κε Φ.Π.Α.  ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 

4412/16 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Γ]   Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο ππ΄αξηζ. 3055/29-05-2020 Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο.  

Γ]   Οξίδεη  φηη  ην  έξγν  ζα  δεκνπξαηεζεί  κε  ηνπο  φξνπο  ηεο  ππ’ αξηζ.  3055/29-05-2020 

Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ   ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο. 

 

Δ) Δπηθαηξνπνηεί ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ζηελ 3055/01-06-2020, ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο ηεο 

λνκνζεζίαο (Ν. 4782/21), σο πξνο ηα θάησζη άξζξα: 

 

[…….Άρκρο 2Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Θ αναφερόμενθ προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των εξισ Νόμων και Ρροεδρικϊν 
διαταγμάτων:  

- Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν». 

- Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ36/ 09-03-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 
τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διαρτάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν 
υγεία». 

- Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 
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- Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

- Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α’/09-03-1999 «Κφρωςθ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

- Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143 Α’/28-06-2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

- Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

- Ν. 4152/2013 (παρ. Η – Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία  2011/7 τθσ 16θσ 
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ). 

- Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204 Αϋ/15-09-2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 
ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ 
Υ.Α. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017). 

- Ρ.Δ. 80/2016, ΦΕΚ 145 Α’/5-8-2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

- Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 112 Αϋ/13-07-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

- Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”  
 

- Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

- Τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλειςκζνθσ». 

Άρκρο 8ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΗΤΕΣ 

Για τισ εγγυιςεισ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ:  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε 
ποςοςτό 2% (δφο) τοισ εκατό (%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α..  

 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ποςοςτό 5% (πζντε) τοισ εκατό (%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ 
Φ.Ρ.Α..  
Ο χρόνοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο μινεσ από το 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ (λιξθ τθσ ςφμβαςθσ). Επιςτρζφεται δε μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου κα πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα αναφερόμενα ςτθν 
παράγραφο 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και οτιδιποτε άλλο προβλζπεται ρθτά από τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται  με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και 
κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, πλθν του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ  βαρφνει 
τον Διμο. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
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β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

 

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζηψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ησλ πξνκεζεηψλ ππεξεζηψλ, 

απνηειείηαη  απφ ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο   πνπ νξίζηεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 

301/2020 απφθαζε ηεο Ο.Δ.  

Σαθηηθά Μέιε: 

1. Γαιάλεο Κσλ/λνο, ΠΔ Γεσπφλσλ 

2. Νηάθα Υξπζνχια   ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ 

3. Κνηίηζα Διέλε, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ 

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε: 

1. Κνχηνπιαο Γεψξγηνο ΠΔ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 

2. Κππαξίζζε Φεβξσλία, ΠΔ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 

3. Γνχθα Βάτα ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 

Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν Γαιάλεο Κσλ/λνο. 

 

Σ) Καζνξίδεη ηνπ φξνπο δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο σο εμήο: 

 

                                                           Ο ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ  

 

  ΓΓ ηη αα θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη  

 

Συνοπτικό Διαγωνιςμό για τθν επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια με τίτλο «Δθμιουργία - Ζκδοςθ 

ιςτορικοφ πολιτιςτικοφ ζργου με τίτλο:  Διμοσ Δεςκάτθσ - Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ», με 

κριτιριο ανάκεςθσ, τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ςτισ 

ςχετικι μελζτθ προμικειασ. 

Θ προμικεια ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 30.000,00 Ευρϊ (χωρίσ ΦΡΑ) και 31.800,00 Ευρϊ (με 

ΦΡΑ) και  

Πτι θ προμικεια φζρει τουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ CPV: 22113000-5 

  

ΑΔΑ: 6771Ω9Υ-Ω31



6 

 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 099573325 ΔΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΝΔΟΜΑΝΑΣ 2 

Ρόλθ ΔΕΣΚΑΤΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 51200 

Τθλζφωνο 2462351101 

Φαξ 2462351105 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dimosdes@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΡΑΓΚΑΤΣΑ ΧΥΣΟΥΛΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://dimos-deskatis.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Δεςκάτθσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ο νόμοσ 4412/2016 (Α' 147) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 

και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
ςιμερα. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) :  https://dimos-deskatis.gr/ 

β)        Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθν διεφκυνςθ : Ανδρομάνασ 2, Δεςκάτθ, Τ.Κ. 51200 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ : 

ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο : 2462351110 

  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16 
και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το ΡΑΑ 2014-2020 με ςυγχρθματοδοτθςθ από το ΕΓΤΑΑ 
ΚΩΔ.ΣΑ.: 082/1 2017ΣΕ08210000 και θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α. : 15-7135.011 
του προχπολογιςμοφ εξόδων του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Διμου Δεςκάτθσ. 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο ζργο - προμικειασ με τίτλο «Δθμιουργία - Ζκδοςθ ιςτορικοφ πολιτιςτικοφ 
ζργου με τίτλο:  Διμοσ Δεςκάτθσ - Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ» το οποία ζχει ενταχκεί ςτο 
«Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020» ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
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3836 / 13-11-2019 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ και ζχει λάβει κωδικό ΟΡΣΑΑ 
0011324447. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ, ΕΓΤΑΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ  από πιςτϊςεισ του: 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων Κωδικόσ Συλλογικισ Απόφαςθσ: ΣΑ 082/1 και αφορά τθν 
προμικεια των παρακάτω ειδϊν που αντιςτοιχοφν ςτο παραπάνω αναφερκζν ζργο και περιγράφονται 
παρακάτω ςτθ ςυνοπτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο «Δθμιουργία 
ιςτορικοφ ζργου με τίτλο: Διμοσ Δεςκάτθσ – Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ», ςφμφωνα με τθν 
Α.Ρ. 3055/01-06-2020 Μελζτθ του Τμιματοσ Οικονομικϊν υπθρεςιϊν.               

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 22113000-5 Βιβλία βιβλιοκικθσ. 

Το φυςικό αντικείμενο τθσ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να υποδιαιρεκεί ςε τμιματα. Οι εργαςίεσ 
που περιλαμβάνονται είναι απολφτωσ διαςυνδεδεμζνεσ και αποτελοφν ενιαίο ςφνολο. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 31.800,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 6% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 30.000€  ΦΡΑ 6%: 1.800€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (08) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν Α.Ρ. 
3055/01-06-2020 Μελζτθ του Τμιματοσ Οικονομικϊν υπθρεςιϊν του Διμου Δεςκάτθσ, όπου 
περιλαμβάνονται θ τεχνικι περιγραφι-προδιαγραφζσ τθσ προκθρυςςόμενθσ προμικειασ, ο ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμόσ και θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων.  

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 τα άρκρα 203 και 206 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Αϋ 133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ 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. 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποίθκθκε και ιςχφει. 

 Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ36/ 09-03-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διαρτάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
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267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του άρκρου  1 του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

     Τισ αρικ. 301/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΡ7Ω9Υ-Μ7Σ) & 302/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΕΧΩ9Υ-ΟΜΛ) αποφάςεισ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Δεςκάτθσ  για τθν ςυγκρότθςθ επιτροπϊν διενζργειασ διαγωνιςμϊν 
προμθκειϊν – παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων διαγωνιςμϊν και 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν – 
παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τον ν. 4412/2016 για το ζτοσ 2021. 

 Τθν αρικ. 238/18 (ΑΔΑ: ΨΒΤ7Ω9Υ-ΧΥΟ) απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Δεςκάτθσ για τθν 
Ζγκριςθ Υποβολισ Ρρόταςθσ Χρθματοδότθςθσ με τίτλο «Δθμιουργία - Ζκδοςθ ιςτορικοφ πολιτιςτικοφ 
ζργου με τίτλο:  Διμοσ Δεςκάτθσ - Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ» ςτο Ρρόγραμμα Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ 2014-2020, Τοπικό Ρρόγραμμα CLLD/LEADER, Μζτρο 19 «Τοπικι Ανάπτυξθ με 
Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων CLLD/LEADER». 

     Τθν Α.Ρ.3836/13-11-2019 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ (ΕΥΔ) του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ (ΕΡ) Τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ για τθν Ζνταξθ των πράξεων  με κωδικοφσ 
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ΟΡΣΑΑ: 0011324447 με τα ςτοιχεία του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ, ςτο ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΡΑΑ) 2014-2020. 

 Τθν αρικ. 318/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΗΨΩ9Υ-Υ4Ε) απόφαςθ Δθμοτικοφ Διμου Δεςκάτθσ Συμβουλίου για τθν 
Αποδοχι ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο «Δθμιουργία - Ζκδοςθ ιςτορικοφ πολιτιςτικοφ ζργου με τίτλο:  
Διμοσ Δεςκάτθσ - Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ» ςτο Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-
2020, Τοπικό Ρρόγραμμα CLLD/LEADER, Μζτρο 19 «Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν 
Κοινοτιτων CLLD/LEADER». 

 Τθν Α.Ρ. 3055/29-05-2020 Μελζτθ του Τμιματοσ Οικονομικϊν  για τθν προμικεια «Δθμιουργία - 
Ζκδοςθ ιςτορικοφ πολιτιςτικοφ ζργου με τίτλο:  Διμοσ Δεςκάτθσ - Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του 
Ρολιτιςμοφ», ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 31.800,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

     Το αρικ. πρωτ. 3878/23-06-2020 τεκμθριωμζνο αίτθμα για τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ.    

     Πτι θ προμικεια φζρει τουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ CPV: 22113000-5 

 Τθν αρικ. 330/3879/23-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ρ4ΕΩ9Υ-ΝΘ9) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Δθμάρχου 
για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ φψουσ 31.800,00€ για τθν πλθρωμι 
ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του ΚΑ 15-7135.001 με τίτλο «Δθμιουργία - Ζκδοςθ ιςτορικοφ 
πολιτιςτικοφ ζργου με τίτλο:  Διμοσ Δεςκάτθσ - Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ» από το 
Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020 του προχπολογιςμοφ εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 
2020.   

 Τθν αρικ. 155/2895/31-03-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ6ΨΩ9Υ-228) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Δθμάρχου 
για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ φψουσ 31.800,00€ για τθν πλθρωμι 
ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του ΚΑ 15-7135.001 με τίτλο «Δθμιουργία - Ζκδοςθ ιςτορικοφ 
πολιτιςτικοφ ζργου με τίτλο:  Διμοσ Δεςκάτθσ - Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ» από το 
Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020 του προχπολογιςμοφ εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 
2021.   

 Τθν 203/2020 απόφαςθ Δθμάρχου περίανατροπισ των ΑΑΥ 2020 με ΑΔΑ ΨΕΝΧΩ9Υ-Ν2Υ 

      Πτι οι ανωτζρω ΑΑΥ καταχωρικθκανωσ εγκεκριμζνο αίτθμα ςτο ΚΘΜΔΘΣ με αρικ. 20REQ006942085 
2020-06-30 & 21REQ009119186 2021-08-26 

 Το γεγονόσ ότι θ προμικεια «Δθμιουργία - Ζκδοςθ ιςτορικοφ πολιτιςτικοφ ζργου με τίτλο:  Διμοσ 
Δεςκάτθσ - Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ» ςυγχχρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, Τοπικό Ρρόγραμμα CLLD/LEADER, Μζτρο 19 «Τοπικι ανάπτυξθ 
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων CLLD/LEADER». 

 Α.Ρ. 4286/23-02-2020 απόφαςθ προζγκριςθσ τθσ διακιρυξθσ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ (ΕΥΔ) 
του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡ) Τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΡΑΑ) 2014-2020. 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο δθμοτικό κατάςτθμα Δεςκάτθσ, οδόσ Ανδρομάνασ 2, Ρόλθ Δεςκάτθ, ΤΚ 
51200, τθν θμζρα Δευτζρα, 13/09/2021, ϊρα ζναρξθσ παραλαβισ προςφορϊν  10:00 π.μ. και  ϊρα 
λιξθσ 10:30 π.μ.,  (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ 
προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο 
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρεισ (3) τουλάχιςτον 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Αν και ςτθ νζα αυτι 
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θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα 
θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ παροφςα διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν). Ρροκιρυξθ (περίλθψθ 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευτεί ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικι ι τθσ 
ζδρασ του νομοφ. 
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) https://dimos-deskatis.gr/ςτθν διαδρομι: Διμοσ Δεςκάτθσ ► Ενθμζρωςθ►Δθμοπραςίεσ-
Διαγωνιςμοί-Ζργα ςτισ 30/08/2021. 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ, βαρφνουν τον 
ανάδοχο, ςτον οποίο κατακυρϊνεται οριςτικά θ υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 4 του ν. 
3548/2007, όπωσ ιςχφει.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ προκφρθξθ (ΑΔΑΜ.........................)   

2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. Θ Α.Ρ. 3055/01-06-2020 Μελζτθ του Τμιματοσ Οικονομικϊν υπθρεςιϊν με τθ ςυγγραφι 
υποχρεϊςεων, όπωσ επικαιροποιικθκε με τθν παροφςα. 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ, διακιρυξθ κλπ) είτε 
από το Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Δεςκάτθσ (Δθμαρχείο Δεςκάτθσ, οδόσ  Ανδρομάνασ 2 ), τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ 9:00π.μ.-14:30μ.μ., είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κατόπιν ςχετικοφ 
θλεκτρονικοφ αιτιματοσ του ενδιαφερομζνου ςτο e-mail: dimosdes@otenet.gr  

Αρμόδια υπάλλθλοσ για το Τμιμα Ρρομθκειϊν: Κεραμίδα Κυράτςω, τθλ: 24623 51123. fax: 24623 51147 

Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ. Οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν 
ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν 
Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν 
ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ μποροφν να 
ηθτοφνται εγγράφωσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ μζχρι και ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι ςυγκεκριμζνα μζχρι τισ 07/092021. Οι πλθροφορίεσ ι 
διευκρινίςεισ παρζχονται μζχρι τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν, ιτοι μζχρι τισ .09/09/2021, εφ’ όςον τα ςχετικά αιτιματα ζχουν υποβλθκεί εμπρόκεςμα 
ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επιςθμαίνεται ότι τα αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκπρόκεςμα δεν κα εξετάηονται.  
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Eπιτρζπεται, αντίςτοιχα, θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμοςίου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 
αφορά αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα 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 (Αϋ188). Επιτρζπεται, αντίςτοιχα, θ κατάκεςθ 
οιουδιποτε δθμοςίου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ μορφι 
επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο 
Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” 
ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 
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Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.8 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) 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.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 καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 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.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που αςκοφν επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ εν λόγω προμικειασ και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) 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, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Εφόςον όμωσ μια 
ζνωςθ καταςτεί ανάδοχοσ, υποχρεοφται να ςυςτακεί ωσ Κοινοπραξία, ςε διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. 

 3. 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. 

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε 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 (Αϋ 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 (Αϋ 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 (Αϋ 215). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ. 

2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

Eάν θ ανακζτουςα αρχι: 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ τθσ παρ. 2 είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του 
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι 
διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 
τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 
παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

Οι περ. αϋ και βϋ παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 
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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 
διακανονιςμοφ*i+. 

 

2.2.2.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) 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 
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ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 13 του  Ν. 4782/2021, δεν μπορεί να κεραπευκεί με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια 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,  

(η) εάν 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, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.2.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.2.5. Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
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2.2.2.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.2.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο 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 τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ που ορίηονται ςτο παρόν άρκρο ϊςτε 
να διαςφαλίηεται ότι διακζτουν τισ εκ του νόμου απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ. 

2.2.3  Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ εν λόγω 
προμικειασ.   

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  Για τθν αποδειξθ τθσ προαναφερόμενθσ απαίτθςθσ καταλλθλότθτασ 
απαιτείται πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.4 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατ’ ελάχιςτον: 

Να διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ κακϊσ και τθν εμπειρία για να 
εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Ειδικότερα απαιτείται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, ςτο ίδιο αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 
αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν και 
αντίςτοιχεσ εκδόςεισ τουλάχιςτον των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν. Ωσ ελάχιςτο κριτιριο ποιοτικισ 
επάρκειασ τίκεται το ακόλουκο: ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει τουλάχιςτον τρείσ (3) ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν ανάλογου περιεχομζνου, ιτοι μονογραφίεσ τοπικισ και αυτοδιοικθτικισ ιςτορίασ, 
αποδεικνυόμενων από αντίτυπα των τριϊν (3) ζργων. Το δε ςυνολικό φψοσ των ςυμβάςεων αυτϊν κα 
πρζπει να είναι φψουσ τουλάχιςτον εκατό χιλιάδων ευρϊ (€ 100.000,00). 

2.2.5 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να 
διακζτουν το ακόλουκο πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ: Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 
9001:2015 

2.2.6 Στθριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 
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Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ 
με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ τα αναγκαία μζςα, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, ι ζνωςθ αυτϊν, ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 5 τθσ 
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

2.2.7 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.7.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

 Ρροσ  προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4 και 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Ι,  το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ1 καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.2  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.3 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.4 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2 τθσ παροφςασ, 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.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

                                                           
1
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

2
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

3
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

4
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ5. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,6 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ 

παροφςθσ7 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ8. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του9. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

                                                           
5
 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

6
 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 

7
 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  

8
 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 

9
  Ραρ. 2

Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
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• 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. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 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.Θ 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 2.2.2.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 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  

Για τθν παράγραφο 2.2.2.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν 
ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.2.310 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ11. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

                                                           
10

  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
11

  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
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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. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (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 ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν 
προςκομίηουν κατάλογο των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν τθν τελευταία τριετία, ςυνοδευόμενο από 
πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ των ςθμαντικότερων εργαςιϊν, κατάλογο των 
κυριότερων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία με αναφορά του αντίςτοιχου 
ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ και όςον αφορά τα προϊόντα, 
δείγματα, περιγραφι ι φωτογραφίεσ, θ αυκεντικότθτα των οποίων πρζπει να μπορεί να βεβαιϊνεται 
κατόπιν αιτιςεωσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν εν ιςχφ πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ EN ISO 
90001:2015. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε 
άλλα κράτθ – μζλθ και κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν 
λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, 
κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 του Ν. 4412/2016. 

Β.5. 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 ΓΕΜΘ), 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. 
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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. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.2.8 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο12 

2.2.8.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ13, ποςοφ  
εξακοςίων (600,00) ευρϊ14.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 13/10/2021, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

2.2.8.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

                                                           
12 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016.

 
13

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016). 

14
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΔΑ: 6771Ω9Υ-Ω31



23 

 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201615. 

2.2.8.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2 ζωσ 2.2.7, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.7 και 2.4.6.), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 
του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν 
τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί16, η) 
ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ κακϊσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Ειδικότερα απαιτείται 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν   ικανοποιθτικό  επίπεδο  εμπειρίασ,  ςτο ίδιο αντικείμενο 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, αποδεικνυόμενο  με  κατάλλθλεσ  ςυςτάςεισ  από  ςυμβάςεισ  που  ζχουν 
εκτελεςτεί κατά το παρελκόν και αντίςτοιχεσ εκδόςεισ τουλάχιςτον  των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν. Ωσ 
ελάχιςτο κριτιριο ποιοτικισ επάρκειασ τίκεται το ακόλουκο: ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει  
τουλάχιςτον τρείσ (3) ςυμβάςεισ προμθκειϊν ανάλογου περιεχομζνου, ιτοι μονογραφίεσ τοπικισ και 
αυτοδιοικθτικισ ιςτορίασ, αποδεικνυόμενων από αντίτυπα των τριϊν ζργων. Το δε ςυνολικό φψοσ των 
ςυμβάςεων αυτϊν κα πρζπει να είναι  φψουσ τουλάχιςτον 100.000,00 ευρϊ 

 Θ οργάνωςθ, τα προςόντα και θ εμπειρία του προςωπικοφ ςτο οποίο ανατίκεται θ εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Αυτι αποδεικνφεται από τθ ςυγκρότθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου και τισ κατάλλθλεσ ειδικότθτεσ 
επιςτθμόνων και επαγγελματιϊν που κα προτείνει. 

Θ ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ ζργου του αναδόχου πρζπει να ζχει τθν παρακάτω δομι:  

 

Υπεφκυνοσ Ζργου ο οποίοσ κα ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, τθ διοίκθςθ, τθν 
πρόοδο και τον ςυντονιςμό όλων των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου, κα είναι υπεφκυνοσ για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου, κακϊσ και τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν πλθρότθτασ που κζτει θ 
Ανακζτουςα Αρχι. 

 

                                                           
15

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
16

 
 

Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ τθσ φλθσ, του περιεχομζνου και τθσ 
επιςτθμονικισ επιμζλειασ των κειμζνων και κα ςυνεργάηεται με τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν 
επιςτθμονικι αρτιότθτα του ζργου ςυνολικά.  

 

Μζλθ τθσ ομάδασ ζργου τα οποία κα αναλάβουν τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν 

 

Απαιτιςεισ προςόντων και εμπειρίασ του Υπευκφνου Ζργου και του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου ζργου: 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν προςφορά του τα ςτελζχθ που κα αναλάβουν 
τουσ ρόλουσ του Υπεφκυνου Ζργου και του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου, με τισ αρμοδιότθτεσ που 
περιγράφθκαν ςτα προθγοφμενα. 

 

Το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Υπευκφνου του Ζργου πρζπει να διακζτει 
τουλάχιςτον τριετι (3ζτθ) επαγγελματικι εμπειρία, ςτθν οργάνωςθ, το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 
ιςτορικϊν εκδόςεων και ζργων επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και προβολισ για φορείσ του Ιδιωτικοφ και 
Δθμόςιου Τομζα. 

 

Το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου πρζπει να είναι 
πανεπιςτθμιακισ παιδείασ με ερευνθτικό και ςυγγραφικό ζργο ςτο γνωςτικό πεδίο του αντικειμζνου τθσ 
Ρρομικειασ (π.χ αρχαιολόγοσ, ιςτορικόσ κ.λπ), κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ ι   διδακτορικοφ και να διακζτει 
τουλάχιςτον τρία ζτθ (3ζτθ) επιςτθμονικισ εμπειρίασ. 

 

Τεκμθρίωςθ προςόντων Ομάδασ Ζργου: 

Τα ςτελζχθ, που κα απαςχολθκοφν ςτο Ζργο, κα αναφζρονται ονομαςτικά και κα παρατίκενται για το 
κακζνα τα εξισ ςτοιχεία: 

•Το αντικείμενο εργαςίασ που κα καλφψουν, 

•Θ κζςθ και ο ρόλοσ ςτο οργανωτικό ςχιμα του Ζργου. 

•Βιογραφικό Σθμείωμα 

•Υπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου, για εκείνα τα μζλθ που δεν ανικουν ςτο τακτικό 
προςωπικό του υποψθφίου Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςθσ, ςτθν οποία 
αναλαμβάνεται θ δζςμευςθ ςυμμετοχισ ςτθν προςδιοριςκείςα κζςθ. 

 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν Εκτζλεςθ του Ζργου 

Ρρόταςθ για τθ φυςιογνωμία, τθ δομι, το περιεχόμενο και τθν αιςκθτικι τθσ ζκδοςθσ. Συγκεκριμζνα κα 
πρζπει να γίνει επαρκισ ανάλυςθ -εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ 
μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ και των απαραίτθτων εργαλείων υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ τθσ, ωσ προσ τθν 
ζρευνα, τθν παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ του υπό ζκδοςθ ζργου, του τρόπου αξιοποίθςθσ 
των αρχειακϊν πθγϊν, αντιςτοίχωσ για τθν κάλυψθ των φωτογραφικϊν αναγκϊν τθσ ζκδοςθσ κ.λπ. Επίςθσ 
θ αρχικι δομι των Ρεριεχομζνων τθσ ζκδοςθσ. Ακόμθ θ περιγραφι των τεχνικϊν μζςων που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.  

 

Ομάδα Ζργου 

Κατάλογοσ ςτελεχϊν, τα οποία προτείνονται, με αναλυτικι αναφορά ςτα κακικοντα που αναλαμβάνουν 
για τθν εκτζλεςθ του ζργου κακϊσ και το εφροσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. Θ 
απαςχόλθςθ κάκε ςτελζχουσ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να προςδιορίηεται ποιοτικά και να ςυνδζεται 
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με ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ ι εργαςίεσ. Επιπλζον, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ, 
ςτον οποίο κα δίνονται ςτοιχεία απαςχόλθςθσ κακενόσ από τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου. 

 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο 

Μζλουσ Ομάδασ   Ζργου    

Ειδικότθτα  Αρμοδιότθτεσ 
/Κακικοντα                 

 

Ραρατθριςεισ 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

 

Ο παραπάνω πίνακασ ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 

1.Στθν 1θ ςτιλθ ο Α/Α κατά ςειρά ιεραρχίασ τθσ Ομάδασ Ζργου  

2.Στθν 2θ ςτιλθ το ονοματεπϊνυμο κάκε προτεινόμενου ςτελζχουσ τθσ  

Ομάδασ Ζργου, 

3.Στθν 3θ ςτιλθ θ επιςτθμονικι ι τεχνικι ειδικότθτα του Μζλουσ ςτθν Ομάδα Ζργου 

4.Στθν 4θ ςτιλθ Αρμοδιότθτεσ/Κακικοντα: οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ και τα  

βαςικά κακικοντα που κα ζχει το εν λόγω ςτζλεχοσ ςτθν Ομάδα Ζργου. 

5.Στθν 5θ ςτιλθ τυχόν παρατθριςεισ ι ειδικζσ επιςθμάνςεισ 

 

 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 86 του ν. 4412/2016 και 
ειδικότερα: 
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ-τιμισ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ 
κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ. 
 

Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα βακμολογθκοφν με βάςθ τα κατωτζρω και με τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που 
παρουςιάηονται παρακάτω: 
 

Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Συντελεςτισ 

Βαρφτθτασ 

Α. Ομάδα Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, Ροιότθτασ & Απόδοςθσ 50% 
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Α.1 Σαφινεια τθσ τεχνικισ προςφοράσ ωσ προσ τθν κατανόθςθ και τθν 
κάλυψθ των απαιτιςεων του ζργου με βάςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ 

 

15% 

Α.2 Ροιότθτα τθσ προςφοράσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ- πρωτόκολλα ποιοτικισ διαχείριςθσ με βάςθ τισ 
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

 

15% 

Α.2 Μεκοδολογικι ανάπτυξθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και κατανόθςθ 
των ιδιαιτεροτιτων αυτισ. Θ επαρκισ ανάλυςθ - εξειδίκευςθ τθσ 
μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ και των απαραίτθτων εργαλείων 
υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ τθσ, 

 

 

20% 

Β. Σφνκεςθ «Ομάδασ Ζργου» 50% 

Β.1 Δομι, οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Ομάδασ Ζργου – Μεκοδολογία 
υλοποίθςθσ προμικειασ με βάςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

 

25% 

Β.2 Επάρκεια ςτελεχϊν Ομάδασ Ζργου (επιςτθμονικό – τεχνικό επιτελείο) 
με βάςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

 

25% 

 

Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν: 
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 
U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ κατά τα προθγοφμενα, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ: 
Β = 0,80 * (Ui / Umax) + 0,20 * (Βmin / Βi) 
όπου: Β = ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ 
Ui = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα 
Umax = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ 
Βi = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα 
Βmin = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ. 
Θ πρϊτθ ςτο Συγκριτικό Ρίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με το μεγαλφτερο βακμό Β, 
κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτο εξωτερικό μζροσ του 
οποίου πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
α) θ λζξθ «Ρροςφορά»,  
β) θ επωνυμία και θ ταχ. δ/νςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ: 
       «ΔΘΜΟΣ Δεςκάτθσ – Ανδρομάνασ 2,  ΤΚ 51200 
γ) ο τίτλοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προμικειασ, 
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν),  
ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα (επωνυμία, ταχ. δ/νςθ, τθλζφωνο, φαξ, e-mail). 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Θ 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 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
προμθκειϊν, πρζπει να υποβάλλουν προςφορά είτε με κατάκεςι τθσ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ τθν θμζρα και τθν ϊρα που αναφζρεται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ (10:00 π.μ.-10:30 π.μ.) 
είτε με αποςτολι τθσ (ταχυδρομικι ι άλλθ) ςτο γραφείο Ρρωτοκόλλου του Διμου Δεςκάτθσ -.Ανδρομάνασ 
2 ΤΚ 51200) πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν (προθγοφμενθ θμζρα 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 
τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά  

του ………  

για τθν Ρρομικεια: «Δθμιουργία - Ζκδοςθ ιςτορικοφ πολιτιςτικοφ ζργου με τίτλο:  Διμοσ Δεςκάτθσ - 
Πψεισ τθσ Ιςτορίασ και του Ρολιτιςμοφ »  

με ανακζτουςα αρχι …….  

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν …/…./20…... 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 
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α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ,  με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.4.3.1. τθσ παροφςασ. 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ,  με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.3.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 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. 

γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται 
τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.4. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 
παρόντοσ άρκρου. 
 
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία  
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ ε ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε 
ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.  
 
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο 
με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) του κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, εκφραςμζνο ςε ποςοςτό, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ17 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν πρωτότυπθ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 21 του Ν. 4782/21 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 
2.2.8 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα Ι αυτισ και ζχει αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), 
του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι 
Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 

Κάκε προςφζρων που λαμβάνει μζροσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, οφείλει να προςκομίςει εντόσ του 
ξεχωριςτοφ ςφραγιςμζνου φακζλου με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» επί ποινι αποκλειςμοφ τα 
ακόλουκα ζγγραφα:  
 
- Τεχνικι ζκκεςθ με αναλυτικι περιγραφι τθσ προςφερόμενθσ προμικειασ που να καλφπτει τα 
ηθτοφμενα τθσ Α.Ρ. 3055/01-06-2020 Μελζτθσ του Τμιματοσ οικονομικϊν υπθρεςιϊν ωσ προσ:  

Α) τθ Μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και  

Β) τθ Σφνκεςθ τθσ Ομάδασ Ζργου. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα ςτελζχθ που κα απαςχολθκοφν ςτθν Ομάδα 
Ζργου κα αναφζρονται ονομαςτικά και κα παρατίκενται για το κακζνα τα εξισ ςτοιχεία: 

 Το αντικείμενο εργαςίασ που κα καλφψουν 

 Θ κζςθ και ο ρόλοσ ςτο οργανωτικό ςχιμα του Ζργου 

 Βιογραφικό Σθμείωμα 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου, για εκείνα τα μζλθ που δεν ανικουν ςτο τακτικό 
προςωπικό του υποψθφίου Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ, ςτθν οποία 
αναλαμβάνεται θ δζςμευςθ ςυμμετοχισ ςτθν προςδιοριςκείςα κζςθ 

Συνεπϊσ εντόσ του φακζλου τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί το ςφνολο των 
αναγκαίων αποδεικτικϊν μζςων για τθν βακμολόγθςθ του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα, όπωσ 
δείγματα εργαςιϊν, αντίγραφα των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
διαχείριςθσ ωσ και τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα προςόντα τθσ Ομάδασ Έργου.  
 
- Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται: α) ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ Α.Ρ. 3055/01-06-2020 Μελζτθσ του τμιματοσ Οικονομικϊν υπθρεςιϊν,  
τουσ οποίουσ ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και ότι θ προμικεια κα εκτελεςτεί 
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν Α.Ρ. Α.Ρ. 3055/01-06-2020 Μελζτθ ωσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, 
και β) ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  

Οι διαγωνιηόμενοι, κακϊσ και οι οικονομικοί φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων τυχόν ςτθρίηονται για το 
κριτιριο επιλογισ ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα του άρκρου 11.3 τθσ παροφςασ, κα 
πρζπει να κατακζςουν υπογεγραμμζνο, το Συνοδευτικό ζντυπο (βλ. Ραράρτθμα ΙΙΙ): ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ των ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρκρο 13 του Γενικοφ Κανονιςμοφ 679/2016 ΕΕ. 

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δθλϊνονται από τον οικονομικό φορζα τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν τα τεχνικά ι εμπορικά 
απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει 
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, κατακζτει Υπεφκυνθ 
Διλωςθ ςτθν οποία αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 
επιβάλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ, κακϊσ και τουσ λόγουσ που κακιςτοφν 
τθ ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία εμπιςτευτικι. Επιςθμαίνεται ότι δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ και τθν οικονομικι προςφορά. 
 
Επιςθμαίνεται ότι οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και το ΕΕΕΣ, κακϊσ και το ζντυπο Ενθμζρωςθσ για τθν 
Επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ), κα είναι πρωτότυπα. Δεν απαιτείται να 
φζρουν κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και το ΕΕΕΣ, κακϊσ και το ζντυπο 
Ενθμζρωςθσ για τθν Επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων, μποροφν να υπογράφονται ζωσ δζκα (10) 
ημζρεσ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορών.   
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Οι Υπεφθυνεσ δηλώςεισ των τρίτων απαιτείται να φζρουν θεώρηςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ τουσ 
και μποροφν να υπογράφονται ζωσ δζκα (10) ημζρεσ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ 
προςφορών.   
Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων ιδιωτικϊν εγγράφων, αυτά πρζπει να είναι ευανάγνωςτα  και 
να ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο. Τα ιδιωτικά ζγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 
 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Στον ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του προςφζροντα. 
Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να φζρει ςφραγίδα του διαγωνιηόμενου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου 
και υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου του. 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, 
δθλαδι τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-
τιμισ. 
Θ προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε ευρϊ (€) και κα δίνεται ανά μονάδα. 
Θ προςφορά κατατίκεται για τθν ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ προμικειασ. 
Εφόςον υφίςτανται ιςοδφναμεσ προφορζσ, δθλαδι προςφορζσ με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ 
προςφοράσ, ο ανάδοχοσ επιλζγεται με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν 
των οικονομικϊν φορζων. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει 
τθν ιςχφ τθσ. Θ παράταςθ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
ανωτζρω αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχονται τθν 
παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το 
επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 97 του ν. 
4412/2016. 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Κατάκεςθ και Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα 
λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα 
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των 
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον 
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ 
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα  υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ 
φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και 
ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα  και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ 
παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ 
κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κακϊσ και τον 
φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. Μονογράφονται, δε, και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 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. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 
ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο, ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ των διαγωνιηόμενων που δικαιοφνται 
να παρευρεκοφν. 

Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία (δυνθτικά) των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ. 

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ 
και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
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Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα 

Ειδικότερα : 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

γ) Οι 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 τθν Επιτροπι ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ 
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν 
οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, ςτθν ανακζτουςα αρχι  
προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
Δεςκάτθσ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των 
αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.  

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, 
κακϊσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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3.1.3 Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ 
προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, 
μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ 
που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ. 
 
Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα 
τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι 
υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι 
ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε εφλογθ 
προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν 
περιζχει αςάφειεσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι 
υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι 
δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει 
ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 
 
Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ του 
παρόντοσ άρκρου και τισ παρ. 1 ζωσ 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτικι για τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν 
και εγγράφων τθσ προςφοράσ. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ανάδειξθσ προςωρινοφ 
αναδόχου, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, 
δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά 
ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.3 - 2.2.5  αυτισ.  Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο του Διμου ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 
ςτο εξωτερικό μζροσ του οποίου κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

Α) θ λζξθ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Β) θ ονομαςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία κατατίκενται, δθλαδι, ΔΘΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΘΣ – ΓΑΦΕΙΟ  
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

Γ) ο τίτλοσ τθσ προμικειασ και 
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Δ) τα ςτοιχεία του αποςτολζα (του προςφζροντα) (επωνυμία, τθλ. Επικοινωνίασ, fax και e-mail) και ο 
ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ είναι: 

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  
Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ του ωσ άνω αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 
- φυςικά πρόςωπα 
- διαχειριςτζσ ΕΡΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 
- διευκφνων ςφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΑΕ 
- τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν 
- ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
 
2) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι είναι 
ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ τόςο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν όςο και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 
 
3) Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ από τα οποία να προκφπτει ότι 
τόςο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν όςο και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ωσ εξισ: 

 Τα φυςικά πρόςωπα για τουσ ίδιουσ και το προςωπικό που τυχόν απαςχολοφν. 

 Οι ομόρρυκμεσ  εταιρείεσ (ΟΕ)  του προςωπικοφ. 

 Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ  (ΕΕ)  του προςωπικοφ. 

 Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ) και οι ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ (ΙΚΕ) του 
προςωπικοφ. 

 Οι  ανϊνυμεσ εταιρείεσ (ΑΕ) και οι ςυνεταιριςμοί για το προςωπικό που απαςχολοφν. 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό (τα ανωτζρω 1, 
2 και 3 ζγγραφα) ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, 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 του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Θ ζνορκθ βεβαίωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου γίνεται αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ, ενϊ θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου γίνεται 
αποδεκτι εφόςον ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ 
παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίςθμεσ 
δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 
άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
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4) Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τουσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 
 
5) Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι 
αποκλειςμοφ των παρ. 2.2.2.3 α) και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
6) Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, δθλαδι: 1) ΦΕΚ ι πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ με τθν αναλυτικι 
ιςχφουςα εκπροςϊπθςθ και γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ που να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ (για νομικά πρόςωπα), 2) ταυτότθτα και, προαιρετικά, 
γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του (για φυςικά πρόςωπα), 3) αν το ΕΕΕ δεν ζχει υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα αλλά από το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο, κα προςκομιςτεί, πζραν 
των ανωτζρω, και θ ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
Ρροκειμζνου περί αλλοδαποφ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου προςκομίηονται τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ, που όμωσ εκδίδονται από τθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
 
7) Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, κακϊσ και τα 
ακόλουκα δικαιολογθτικά, τα οποία κα ζχουν ςυνταχκεί και υπογραφεί μετά τθν δθμοςίευςθ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:  
7α) Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό υπογεγραμμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ότι αποδζχονται τθν από κοινοφ 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν αλλθλζγγυα ευκφνθ εισ ολόκλθρο, θ οποία εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στο ςυμφωνθτικό κα πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  
7β) Συμβολαιογραφικι πράξθ ςε περίπτωςθ διοριςμοφ κοινοφ εκπροςϊπου των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 
 
8) ε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων για τo κριτιριo 
επιλογισ 11.3 του άρκρου 11 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κα πρζπει να προςκομιςκοφν τα δικαιολογθτικά 
1, 2, 3, 4, 8, 9 και το δικαιολογθτικό 6 του παρόντοσ για τον φορζα ςτον οποίο ςτθρίηεται. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 τθσ παροφςασ, 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 αναλόγωσ 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, κατ’ εφαρμογι 
τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδάφιο α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι ψευδι ι ανακριβι ι αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 10 ι θ πλιρωςθ 
των απαιτιςεων των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται με τον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τθσ τιμισ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 
103 του ν. 4412/2016. 
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Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, 
ςφμφωνα με τν παρ. 2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο 
προςφζρων μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα 
αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 20 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 19.2 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παρ. 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016 
είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 21 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία, 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 αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

 

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 τισ παραγράφουσ 2.2.3 -2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ 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 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.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει 
αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Θ 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 και όταν ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ:  
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του ν. 4412/2016 και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 127 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει και 
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

Μετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 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, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3.5 . 

3.4 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται 
ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν τθσ παραγράφου 
1.5 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ 
τθσ δθμοςίευςθσ και τθν υποβολισ των προςφορϊν.   

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ 
τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 
4412/2016 όπωσ ιςχφει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ 
οποία μπορεί να γίνει και με θεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παρ. 11 του ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο 
των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άς κθςθσ 
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 ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  
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Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. 
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των 
προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016 και τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ι  
β) αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
 
Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, 
ε) ςτθν περίπτωςθ που λιξει το ανϊτατο όριο χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα και με 
τθν παρ. 4 του άρκρου 97 του ν. 4412/2016,   
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
 
Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 
 
Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 
του παρόντοσ άρκρου, θ ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν 
λόγω τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζε θαιήο εθηέιεζεο 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
21 του ν. 4782/21, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, 
και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυνολικό ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ ι τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 72 του Ν.4412/2016 ςτοιχεία, όπωσ ιςχφουν. 
Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν και 
ιςχφουν ςιμερα, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Τπεξγνιαβία 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν ςτο ΕΕΕΣ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν εφόςον αυτοί είναι 
γνωςτοί.  
 
Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
 
Εφόςον το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ 
ςε τρίτουσ, υπερβαίνει το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, ςφμφωνα 
με τα άρκρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, και απαιτεί από τον ανάδοχο να αντικαταςτιςει ζναν 
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υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  
 
Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου 

4.4 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Θ ακζτθςθ τθσ ανωτζρω υποχρζωςθσ ςυνιςτά ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 6 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ 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, όπωσ 
ιςχφουν και αφοροφν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν. Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
κατά το άρκρο 132 του ν. 4412/2016 γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν και απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

4.6 Οινθιήξσζε ζύκβαζεο 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  
α) Ραραςχζκθκαν οι υπθρεςίεσ ςτο ςφνολό τουσ ι ςε περίπτωςθ διαιρετισ υπθρεςίασ το αντικείμενο που 
παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο 
και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν. 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ, και 
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

4.7 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.7.1. Ο Διμοσ Δεςκάτθσ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.2.1 τθσ παροφςασ, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Το ςυνολικό τίμθμα αναγράφεται ςτθ Σφμβαςθ, πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ και χρθματοδοτείται 
από το Τοπικό Ρρόγραμμα CLLD/LEADER του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 που 
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 

5.1.2. Θ προςφερόμενθ τιμι κα δοκεί υποχρεωτικά ςε Ευρϊ.  

Ζκαςτθ τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ και για κανζνα λόγο και ςε καμία ανακεϊρθςθ δεν υπόκειται.  

Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ αξία του προμθκευόμενου είδουσ, το κόςτοσ μεταφοράσ των ειδϊν ςτον 
αποκθκευτικό χϊρο του Διμου, το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ των ειδϊν, κάκε απαιτοφμενθ δαπάνθ 
τθσ εργαςίασ απαςχολοφμενου προςωπικοφ του αναδόχου και των αςφαλιςτικϊν του ειςφορϊν και οι 
νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται ςταδιακά, ςτο 100% τθσ αξίασ τθσ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ με βάςθ τα 
παραδοτζα, από τθν ταμειακι υπθρεςία του Διμου, κατόπιν ζκδοςθσ χρθματικοφ εντάλματοσ 
πλθρωμισ από τθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου ςτο όνομα του Αναδόχου, βάςει τθσ από αυτιν 
αναλθφκείςασ δαπάνθσ ςε βάροσ του οικείου κωδικοφ αρικμοφ του προχπολογιςμοφ του Διμου 
οικονομικοφ τρζχοντοσ ζτουσ, μετά τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων και τθν παραλαβι από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που κα ςυντάξει το κάκε πρωτόκολλο 
παραλαβισ, εφόςον δεν διαπιςτϊκθκε καμία απόκλιςθ ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των 
υπό προμικεια ειδϊν. 

Τα λοιπά δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι του Αναδόχου είναι τα εξισ: 

α. Τιμολόγιο του Αναδόχου 

β. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ. 

γ. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Για τισ κακυςτεριςεισ πλθρωμισ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. Η του άρκρου 1ου του ν. 4152/2013.  

.  

5.1.3. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ ότι ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 
τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ. 
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου: 

α) αν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθ ςχετικι ειδικι 
πρόςκλθςθ 

β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

Στισ περιπτϊςεισ β) και γ), κοινοποιείται ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ που περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι 
του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μεςα ςε 
τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 

β) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

γ) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε 
είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυντιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει 
εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4412/2016 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 αυτοφ. 

5.2.2.  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 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 
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Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ υπθρεςιϊν, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ 
οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 
απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ 
απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά το αργότερο οκτϊ (8) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαθνινύζεζε θαη Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο 
πιηθώλ – Πνηληθέο ξήηξεο 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται με τον ακόλουκο τρόπο: 

Ο Διμοσ Δεςκάτθσ κα ορίςει τριμελι επιτροπι που κα αποτελείται από αιρετοφσ για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ πορείασ του ζργου. Μετά το τζλοσ κάκε ςταδίου, τα οποία είναι τζςςερα (4), θ Επιτροπι ελζγχει τθν 
επιςτθμονικι και ιςτορικι εγκυρότθτα τθσ εργαςίασ, θ οποία κα πρζπει να υποςτθρίηεται με τθν 
κατάκεςθ ςτθν επιτροπι τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ που χρθςιμοποίθςε ο ςυγγραφζασ. Δεν μπορεί να 
ςυνεχιςτεί θ ςυγγραφι χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ για κάκε ςτάδιο. Εάν προκφψει 
διαφωνία, ο ανάδοχοσ κα ακολουκιςει τισ οδθγίεσ του Διμου. Θ Επιτροπι δεςμεφεται εντόσ δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν παρουςίαςθ κάκε ςταδίου υλοποίθςθσ εκ μζρουσ του Αναδόχου, να παρουςιάηει τισ 
προτάςεισ – διορκϊςεισ τθσ για το περιεχόμενο κάκε ςταδίου και εν ςυνεχεία να επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ 
τθσ διαδικαςίασ. 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τα παραδοτζα, εφόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παραδοτζων. Τα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
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Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι θ προμικεια ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 
επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ 
ςχετικζσ ανάγκεσ. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 219 του ν. 4412/2019 όπωσ ιςχφει. 
 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ  κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ  κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ  κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από 
τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία. Ο ςυνολικόσ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ δεν κα 
πρζπει να υπερβαίνει τουσ οχτϊ (8) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν, 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 αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.2.3 Αν θ προμικεια παραςχεκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ 
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται 
να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
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β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
δ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, 
εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ περίπτωςθσ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν αιτιολογθμζνα θ 
ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ.  
 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
Κατά τα λοιπά, για τθν παράδοςθ – παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ιςχφουν οι 
διατάξεισ των άρκρων 216 ζωσ 220 του ν. 4412/2016. 
 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.2.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-  

Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 
διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 
2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , 
με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  
κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ 
διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ των ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρκρο 13 του Γενικοφ Κανονιςμοφ 
679/2016 ΕΕ (ςυνοδεφει τα Ζντυπα των Αιτήςεων Συμμετοχήσ ςε Προκθρφξεισ-Διακθρφξεισ-Προςφορζσ κλπ  του 
Σμιματοσ Εξόδων-Προμθκειϊν τθσ Δνςθσ  Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν  του Διμου Δεςκάτθσ). 

Το ΝΡΔΔ-ΟΤΑ α' βακμοφ με τθν επωνυμία «Διμοσ Δεςκάτθσ», που εδρεφει ςτθ Δεςκάτθ , Ανδρομάνασ 2 , όπωσ 
νόμιμα εκπροςωπείται από τον κ. Διμαρχο, ενθμερϊνει με το παρόν, και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ιδιαιτζρωσ του Γενικοφ Κανονιςμοφ ΕΕ 
679/2016, υπό τθν ιδιότθτά του ωσ «Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ», το φυςικό πρόςωπο (εφεξισ καλοφμενο 
«Τποκείμενο των Δεδομζνων»), που υπογράφει τθν Αίτθςθ Συμμετοχισ, τθν Ρροςφορά κλπ και υποβάλλει τα 
προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, είτε για τον εαυτό του και ωσ εκπρόςωποσ ατομικισ επιχείρθςθσ, είτε ωσ  φ.π.-
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του ςυμμετζχοντοσ ςτθ διαδικαςία νομικοφ προςϊπου, ότι ο ίδιοσ ο  ΟΤΑ και οι αρμόδιεσ 
Υπθρεςίεσ-Διευκφνςεισ-Τμιματα αυτοφ (όπωσ και οι υπάλλθλοί του, που ενεργοφν υπό τθν εποπτεία του, κατ’ εντολι 
και για λογαριαςμό του και ςτα πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, πικανόν δε και άλλοι ωσ από κοινοφ “Τ.Ε.”, 
“Εκτελοφντεσ τθν Επεξεργαςία”, τρίτοι ι αποδζκτεσ: υπόλοιποι μετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία, υπουργεία, δθμόςιεσ 
αρχζσ, ΔΟΤ, δικαςτικζσ αρχζσ κλπ, βάςει ςυμμόρφωςθσ με ζννομθ υποχρζωςθ του “Τπευκφνου Επεξεργαςίασ” ι ςε 
εκπλιρωςθ κακικοντοσ του ι για εκτζλεςθ ςφμβαςθσ), ςυλλζγει, επεξεργάηεται και τθρεί τα προςωπικά δεδομζνα 
που αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ Συμμετοχισ και ςτα ςυνοδευτικά αυτϊν ζγγραφα, τα οποία αυτοβοφλωσ και για τθν 
ικανοποίθςθ των αιτθμάτων  του υποβάλλει το “Υποκείμενο των Δικαιωμάτων”, είτε για λογαριαςμό του (ατομικι 
επιχείρθςθ) είτε για λογαριαςμό του ν.π. που εκπροςωπεί.  

Τα δεδομζνα αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ διεκπεραίωςθσ τθσ παροφςασ Αίτθςθσ Συμμετοχισ. Σκοπόσ 
τθσ επεξεργαςίασ μπορεί να είναι: θ αξιολόγθςθ τθσ Αίτθςθσ, ο ζλεγχοσ των ςτοιχείων που θ διαδικαςία απαιτεί, θ  
αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλόλθτασ του “Υποκειμζνου” ωσ υποψιφιου του αντικειμζνου τθσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ με 
το Διμο ι ςτα πλαίςια πρόκεςθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 6 παρ.1β' ΓενΚαν, Αιτκ 44). Ρεραιτζρω, ο Διμοσ 
επεξεργάηεται τα εν λόγω δεδομζνα για να επικοινωνεί με τον “Υποκείμενο”, όποτε το κρίνει απαραίτθτο, για 
ηθτιματα ςχετικά με τθν  διαδικαςία, για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ και λειτουργίασ τθσ ςχετικισ υπθρεςίασ που παρζχει 
ο Διμοσ ωσ “Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ”, για τθν εκπλιρωςθ κακικοντοσ που εκτελείται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ι 
κατά τθν άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ που ζχει ανατεκεί ςε αυτόν (άρκρο 6 παρ.2ε' ΓενΚαν) και για τθν εναρμόνιςθ 
του Διμου με τισ επιταγζσ του Κανονιςμοφ και του νόμου (ςυμμόρφωςθ με ζννομθ υποχρζωςι του, άρκρο 6 παρ.1γ’ 
ΓενΚαν). 

Τα δεδομζνα αυτά διατθροφνται ςτο αρμόδιο Τμιμα για το  απαραίτθτο  χρονικό διάςτθμα ελζγχου τθσ Αίτθςθσ 
και των υποβαλλόμενων δι’αυτισ ςτοιχείων, για το χρονικό διάςτθμα διεκπεραίωςθσ τθσ διαδικαςίασ, για το 
χρονικό διάςτθμα υποβολισ ενςτάςεων και λοιπϊν ενδίκων μζςων και βοθκθμάτων, για το χρονικό διάςτθμα 
εκπλιρωςθσ των εκατζρωκεν υποχρεϊςεων και παραγραφισ των εκατζρωκεν αξιϊςεων και γενικά για όςο 
απαιτεί θ νομοκεςία που αφορά ςτο δθμόςιο και κατόπιν αρχειοκετοφνται ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ που 
δεν παρζχουν πρόςβαςθ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνουσ υπαλλιλουσ. Δυνατόν να προβλζπεται  θ αςφαλισ καταςτροφι 
τουσ μετά τθν πάροδο του απαραίτθτου χρονικοφ διαςτιματοσ που προβλζπει θ νομοκεςία κατά περίπτωςθ (πχ ΠΔ 
480/1985). Θ παροχι των δεδομζνων αυτϊν είναι απαραίτθτθ για τθν παροφςα Αίτθςθ και, αν δε δοκοφν από το 
«Υποκείμενο των Δεδομζνων», θ ςχετικι υπθρεςία δεν κα είναι δυνατι οφτε και θ ςυμμετοχι του “Υποκειμζνου” 
ςτθ διαδικαςία. 

Το «Υποκείμενο των Δεδομζνων» ζχει δικαίωμα υποβολισ αιτιματοσ ςτον «Υπεφκυνο Επεξεργαςίασ» για: 
πρόςβαςθ-ενθμζρωςθ, διόρκωςθ, περιοριςμό επεξεργαςίασ των δεδομζνων που το αφοροφν, αντίταξθ ςτθν 
επεξεργαςία κακϊσ και για τθ διαγραφι και τθ φορθτότθτα, πάντα υπό τουσ όρουσ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23  ΓενΚαν). Τα δικαιϊματα αυτά αςκοφνται είτε με τθ ςυμπλιρωςθ 
τθσ αντίςτοιχθσ αίτθςθσ-φόρμασ που υπάρχει διακζςιμθ ςτισ Δ/νςεισ του Διμου, είτε  με αποςτολι επιςτολισ ςτθ 
διεφκυνςθ: “Διμοσ Δεςκάτθσ”, οδόσ Ανδρομάνασ 2) είτε με θλεκτρονικό μινυμα ςτθ διεφκυνςθ: 
dimosdes@otenet.gr    

Ο “Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ” παρζχει ςτο “Υποκείμενο των Δεδομζνων” πλθροφορίεσ για τθν ενζργεια που 
πραγματοποιείται κατόπιν αιτιματοσ, δυνάμει των άρκρων 15 ζωσ 22 ΓενΚαν, χωρίσ κακυςτζρθςθ και ςε κάκε 
περίπτωςθ εντόσ μθνόσ από τθν παραλαβι του αιτιματοσ. Θ εν λόγω προκεςμία μπορεί να παρατακεί κατά δφο 
ακόμθ μινεσ, εφόςον απαιτείται, λαμβανομζνων υπόψθ τθσ πολυπλοκότθτασ του αιτιματοσ και του αρικμοφ των 
αιτθμάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρκρο 12 παρ. 3-4 ΓενΚαν). Επίςθσ, για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των 
Δεδομζνων” ζχει το δικαίωμα να απευκυνκεί εγγράφωσ ςτθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 
Χαρακτιρα (Δ/νςθ: Κθφιςίασ 1-3, Σ.Κ. 115 23, Ακινα) είτε με θλεκτρονικό μινυμα (www.dpa.gr).  
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………………………(Τόποσ), ___  ____________  20___ (Θμερομθνία) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΡΓΟ : Γεκηνπξγία - Έθδνζε Ηζηνξηθνχ Πνιηηηζηηθνχ Έξγνπ κε ηίηιν: Γήκνο Γεζθάηεο - 
Όςεηο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ 

Σεο επηρείξεζεο .………………...................………………………………………… 

Έδξα ……......................……… 

νδφο ………………………………….........................................…………, αξηζκφο … , 

ηει … ........................ , 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΜ. ΣΗΜΖ ΜΟΝ. ΤΝΟΛΑ 

1. Έξεπλα – πγγξαθή – Δπηκέιεηα – 

ειηδνπνίεζε – Δθηχπσζε αληίηππσλ 

Ηζηνξηθνχ Έξγνπ 

ζρήκαηνο 21εθ.Υ29εθ. 

ζειίδσλ πεξ. 288-304,  

Πνηφηεηα ραξηηνχ velvet 150 γξ. 

Κνπβεξηνχξα έγρξσκε κε 

πιαζηηθνπνίεζε καη ζε ραξηί 150 γξ. 

 

 

 

 

1.500 

 

 

 

 

€ ............ 

 

 

 

 

€ 
…………………. 

 ΤΝΟΛΟ ΑΞΗΑ € 
…………………. 

ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 6% € 
…………………. 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  € ….…….………. 

 

.........………….................../..../20…. 

 

 Ο/Η ΡΟΣΦΕΩΝ/ΟΥΣΑ 

(Τπνγξαθή - θξαγίδα Δπηρείξεζεο) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – Κξηηήξηα αλάζεζεο  

Κξηηήξηα αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ κακϊσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Ειδικότερα απαιτείται 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν   ικανοποιθτικό  επίπεδο  εμπειρίασ,  ςτο ίδιο αντικείμενο 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, αποδεικνυόμενο  με  κατάλλθλεσ  ςυςτάςεισ  από  ςυμβάςεισ  που  ζχουν 
εκτελεςτεί κατά το παρελκόν και αντίςτοιχεσ εκδόςεισ τουλάχιςτον  των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν. Ωσ 
ελάχιςτο κριτιριο ποιοτικισ επάρκειασ τίκεται το ακόλουκο: ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει  
τουλάχιςτον τρείσ (3) ςυμβάςεισ προμθκειϊν ανάλογου περιεχομζνου, ιτοι μονογραφίεσ τοπικισ και 
αυτοδιοικθτικισ ιςτορίασ, αποδεικνυόμενων από αντίτυπα των τριϊν ζργων. Το δε ςυνολικό φψοσ των 
ςυμβάςεων αυτϊν κα πρζπει να είναι  φψουσ τουλάχιςτον 100.000,00 ευρϊ 

 Θ οργάνωςθ, τα προςόντα και θ εμπειρία του προςωπικοφ ςτο οποίο ανατίκεται θ εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Αυτι αποδεικνφεται από τθ ςυγκρότθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου και τισ κατάλλθλεσ ειδικότθτεσ 
επιςτθμόνων και επαγγελματιϊν που κα προτείνει. 

Θ ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ ζργου του αναδόχου πρζπει να ζχει τθν παρακάτω δομι:  

 

Υπεφκυνοσ Ζργου ο οποίοσ κα ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, τθ διοίκθςθ, τθν 
πρόοδο και τον ςυντονιςμό όλων των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου, κα είναι υπεφκυνοσ για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου, κακϊσ και τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν πλθρότθτασ που κζτει θ 
Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ τθσ φλθσ, του περιεχομζνου και τθσ 
επιςτθμονικισ επιμζλειασ των κειμζνων και κα ςυνεργάηεται με τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν 
επιςτθμονικι αρτιότθτα του ζργου ςυνολικά.  

 

Μζλθ τθσ ομάδασ ζργου τα οποία κα αναλάβουν τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν 

 

Απαιτιςεισ προςόντων και εμπειρίασ του Υπευκφνου Ζργου και του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου ζργου: 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν προςφορά του τα ςτελζχθ που κα αναλάβουν 
τουσ ρόλουσ του Υπεφκυνου Ζργου και του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου, με τισ αρμοδιότθτεσ που 
περιγράφθκαν ςτα προθγοφμενα. 

 

Το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Υπευκφνου του Ζργου πρζπει να διακζτει 
τουλάχιςτον τριετι (3ζτθ) επαγγελματικι εμπειρία, ςτθν οργάνωςθ, το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 
ιςτορικϊν εκδόςεων και ζργων επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και προβολισ για φορείσ του Ιδιωτικοφ και 
Δθμόςιου Τομζα. 

 

Το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου πρζπει να είναι 
πανεπιςτθμιακισ παιδείασ με ερευνθτικό και ςυγγραφικό ζργο ςτο γνωςτικό πεδίο του αντικειμζνου τθσ 
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Ρρομικειασ (π.χ αρχαιολόγοσ, ιςτορικόσ κ.λπ), κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ ι   διδακτορικοφ και να διακζτει 
τουλάχιςτον τρία ζτθ (3ζτθ) επιςτθμονικισ εμπειρίασ. 

 

Τεκμθρίωςθ προςόντων Ομάδασ Ζργου: 

Τα ςτελζχθ, που κα απαςχολθκοφν ςτο Ζργο, κα αναφζρονται ονομαςτικά και κα παρατίκενται για το 
κακζνα τα εξισ ςτοιχεία: 

•Το αντικείμενο εργαςίασ που κα καλφψουν, 

•Θ κζςθ και ο ρόλοσ ςτο οργανωτικό ςχιμα του Ζργου. 

•Βιογραφικό Σθμείωμα 

•Υπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου, για εκείνα τα μζλθ που δεν ανικουν ςτο τακτικό 
προςωπικό του υποψθφίου Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςθσ, ςτθν οποία 
αναλαμβάνεται θ δζςμευςθ ςυμμετοχισ ςτθν προςδιοριςκείςα κζςθ. 

 

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν Εκτζλεςθ του Ζργου 

Ρρόταςθ για τθ φυςιογνωμία, τθ δομι, το περιεχόμενο και τθν αιςκθτικι τθσ ζκδοςθσ. Συγκεκριμζνα κα 
πρζπει να γίνει επαρκισ ανάλυςθ -εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ 
μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ και των απαραίτθτων εργαλείων υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ τθσ, ωσ προσ τθν 
ζρευνα, τθν παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ του υπό ζκδοςθ ζργου, του τρόπου αξιοποίθςθσ 
των αρχειακϊν πθγϊν, αντιςτοίχωσ για τθν κάλυψθ των φωτογραφικϊν αναγκϊν τθσ ζκδοςθσ κ.λπ. Επίςθσ 
θ αρχικι δομι των Ρεριεχομζνων τθσ ζκδοςθσ. Ακόμθ θ περιγραφι των τεχνικϊν μζςων που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.  

 

Ομάδα Ζργου 

Κατάλογοσ ςτελεχϊν, τα οποία προτείνονται, με αναλυτικι αναφορά ςτα κακικοντα που αναλαμβάνουν 
για τθν εκτζλεςθ του ζργου κακϊσ και το εφροσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. Θ 
απαςχόλθςθ κάκε ςτελζχουσ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να προςδιορίηεται ποιοτικά και να ςυνδζεται 
με ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ ι εργαςίεσ. Επιπλζον, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ, 
ςτον οποίο κα δίνονται ςτοιχεία απαςχόλθςθσ κακενόσ από τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου. 

 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο 

Μζλουσ Ομάδασ   Ζργου    

Ειδικότθτα  Αρμοδιότθτεσ 
/Κακικοντα                 

 

Ραρατθριςεισ 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

 

Ο παραπάνω πίνακασ ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 
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1.Στθν 1θ ςτιλθ ο Α/Α κατά ςειρά ιεραρχίασ τθσ Ομάδασ Ζργου  

2.Στθν 2θ ςτιλθ το ονοματεπϊνυμο κάκε προτεινόμενου ςτελζχουσ τθσ  

Ομάδασ Ζργου, 

3.Στθν 3θ ςτιλθ θ επιςτθμονικι ι τεχνικι ειδικότθτα του Μζλουσ ςτθν Ομάδα Ζργου 

4.Στθν 4θ ςτιλθ Αρμοδιότθτεσ/Κακικοντα: οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ και τα  

βαςικά κακικοντα που κα ζχει το εν λόγω ςτζλεχοσ ςτθν Ομάδα Ζργου. 

5.Στθν 5θ ςτιλθ τυχόν παρατθριςεισ ι ειδικζσ επιςθμάνςεισ 

 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 86 του ν. 4412/2016 και 
ειδικότερα: 
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ-τιμισ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ 
κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ. 
 
Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα βακμολογθκοφν με βάςθ τα κατωτζρω και με τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που 
παρουςιάηονται παρακάτω: 
 

Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Συντελεςτισ 

Βαρφτθτασ 

Α. Ομάδα Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, Ροιότθτασ & Απόδοςθσ 50% 

Α.1 Σαφινεια τθσ τεχνικισ προςφοράσ ωσ προσ τθν κατανόθςθ και τθν 
κάλυψθ των απαιτιςεων του ζργου με βάςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ 

 

15% 

Α.2 Ροιότθτα τθσ προςφοράσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ- πρωτόκολλα ποιοτικισ διαχείριςθσ με βάςθ τισ 
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

 

15% 

Α.2 Μεκοδολογικι ανάπτυξθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και κατανόθςθ 
των ιδιαιτεροτιτων αυτισ. Θ επαρκισ ανάλυςθ - εξειδίκευςθ τθσ 
μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ και των απαραίτθτων εργαλείων 
υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ τθσ, 

 

 

20% 

Β. Σφνκεςθ «Ομάδασ Ζργου» 50% 

Β.1 Δομι, οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Ομάδασ Ζργου – Μεκοδολογία 
υλοποίθςθσ προμικειασ με βάςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

 

25% 

ΑΔΑ: 6771Ω9Υ-Ω31



55 

 

Β.2 Επάρκεια ςτελεχϊν Ομάδασ Ζργου (επιςτθμονικό – τεχνικό επιτελείο) 
με βάςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 

 

25% 

 

 
Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν: 
 
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 
U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ κατά τα προθγοφμενα, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ: 
Β = 0,80 * (Ui / Umax) + 0,20 * (Βmin / Βi) 
όπου: Β = ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ 
Ui = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα 
Umax = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ 
Βi = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα 
Βmin = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ. 
Θ πρϊτθ ςτο Συγκριτικό Ρίνακα κατάταξθσ, δθλαδι θ προςφορά εκείνθ με το μεγαλφτερο βακμό Β, 
κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
 

 

                            Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 162/2021 

                            Ο  Πξφεδξνο                         Σα  Μέιε 

                        (ππνγξαθή)                 (ππνγξαθέο) 

                                                   ΑΚΡΗΒΔ   ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                     ΓΔΚΑΣΖ   25-08-2021 

                                                              Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

                                                         Κνξδίιαο  Γεκήηξηνο 

 

ΑΔΑ: 6771Ω9Υ-Ω31


		2021-08-30T12:43:27+0300
	Athens




