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ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΕΖΟΝ 

 

 

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η 

 

ηε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ :  

«Ππληήξεζε αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ (αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο Ρ.Θ Φηιηππηάδαο θαη Λέαο 

Θεξαζνύληαο)» 

Ξξνϋπνινγηζκνύ 24.738,00 Δπξώ (κε Φ.Ξ.Α.24%) 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117  

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.3463/2006 

γ) ηελ αξηζ 28/2018 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Εεξνχ 

δ) ηελ  αξηζ.40/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ 

νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ  

 

ε) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

θαιεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

δηελέξγεηαο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο . 

 

 

Άξζξν 1: Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Εεξνχ 

Οδφο:Πιαηεία Γελλεκαηά, Φηιηππηάδα 

Σαρ.Θσδ.:48200 

Σει.:2683360600/2683360614 

Telefax:2683024667 

E-mail:info@dimoszirou.gr 

Ηζηνζειίδα: http://dimoszirou.gr/ 

 

 

Άξζξν 2: Ξξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 24.738,00 ΔΤΡΏ 

θαη αλαιχεηαη ζε:  

Θαζαξή αμία: 19950,00 επξψ 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 4.788,00 επξψ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ  θαη βαξχλεη ηνλ θσδηθφ 

25-6262.029 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 

 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν : ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

β) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΘ Β 3698/16.11.2016). 

γ) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο 8/2018 κειέηεο ηνπ ηκήκαηνο ηερληθψλ έξγσλ 

δ) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
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ε) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ 

ζη) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν :Σξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ  

4.1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 14/03/2018, εκέξα Σεηάξηε ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ηνπ 

Γήκνπ Εεξνχ ζηε Φηιηππηάδα απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ νξίζηεθε κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο.  

4.2. Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε 9:30 π.κ θαη ψξα ιήμεο 

ε 10:00 π.κ (ψξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ), 

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

Άξζξν 5: Ξαξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ –Ξιεξνθνξίεο –Δπηηόπηα Δπίζθεςε 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

γλψζε ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (εθηφο ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο), απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Εεξνχ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.dimoszirou.gr. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηε δηαθήξπμε, ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη 

ηα ινηπά έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην ηκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ ζηε δηεχζπλζε 

Πιαηεία Γελλεκαηά, 48200 Φηιηππηάδα  θαη λα επηθνηλσλνχλ ζην ηει. : 2683306018ή ζην Fax: 

2683024667 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο . 

Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ηκήκα Σερληθψλ Δξγσλ ηνπ 

Γήκνπ Εεξνχ ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα Φηιηππηάδαο, δηεχζπλζε Πιαηεία Γ. Γελλεκαηά, έπεηηα απφ 

έγγξαθε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, έσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ εκέξα 

θαη ψξα 13.00. 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ηαρπδξνκηθά ή κέζσ email ή κε θαμ, ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα δελ εμεηάδνληαη. 

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο, επίζθεςε ζηα αληιηνζηάζηα 

απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ , ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα νξηζηνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Γήκν, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί βεβαίσζε γηα ηελ επίζθεςε θαη ηελ γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη πην πάλσ επηζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

Γήκν θαη ν ελδηαθεξφκελνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξνζσπηθφ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ παξέρνληαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ ζα δεηήζεη.  Σα αηηήκαηα γηα 

επίζθεςε ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηε πξνζεζκία ιήμεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Οη επηζθέςεηο ζηα αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη 

θαη ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηε πξνζεζκία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλνλ ηνπ 

ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή, 

εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ, ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ 

παξνχζα, ζην ζχλνιφ ηνπο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ 

αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο θακία 

ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο, εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζηνπο ππνςεθίνπο. Οη 

ππνςήθηνη αλάδνρνη/πξνκεζεπηέο ή πξνκεζεπηέο ρνξεγεηέο δελ δηθαηνχληαη νπδεκία απνδεκίσζε γηα 

δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. Όια ηα 

ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη δεζκεπηηθά γηα ηνπο 

ππνςεθίνπο.  

Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ σο 

απηά θαζνξίδνληαη ζηελ επηζπλαπηφκελε κειέηε. 

Ζ παξάιεηςε πξνζθφκηζεο έζησ θαη ελφο απφ ηα απαηηνχκελα  δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή ε κε 

πξνζήθνπζα ππνβνιή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ λφκνπ, ζπλεπάγεηαη 

ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ην δηαγσληζκφ.  

Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο 

ππέβαιε ππεχζπλεο δειψζεηο κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερφκελν. 

 

http://www.dimoszirou.gr/
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Άξζξν 6: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό-θξηηεξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθά  

6.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν θαη πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηνπο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηνπο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηνπο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηνπο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Λ. 4412/2016. 

Γελ απαηηείηαη απφ ηνπο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηνπο κνξθή πξέπεη 

λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ηνπο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ 

έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

 

6.2 Λόγοι αποκλειζμού 
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) 

έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

6.2.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο :  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 

ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 

192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε 

ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά 

θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 
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ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ 

ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

6.2.2 Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 

εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 

πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

6.2.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

 (α) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο,  

(β) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(γ) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  

(ε) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

6.2.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ 

ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

6.2.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 6.2.1 θαη 6.2.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα 

κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

6.2.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 
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6.2.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 

74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

6.3 Καηαλληλόληηα άζκηζης επαγγελμαηικής δραζηηριόηηηας  
Οη οηθολοκηθοί θορείς ποσ ζσκκεηέτοσλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαυες ηες παρούζας ζύκβαζες απαηηείηαη λα 

αζθούλ επαγγεικαηηθή δραζηερηόηεηα ζσλαθή κε ηο αληηθείκελο ηφλ προς παροτή σπερεζηώλ. Εηδηθά 

γηα ηοσς εγθαηεζηεκέλοσς ζηελ Ειιάδα οηθολοκηθούς θορείς απαηηείηαη λα είλαη εγγεγρακκέλοη ζηο 

οηθείο επηκειεηήρηο ηοσ ηόποσ όποσ αζθούλ ηο επάγγεικά ηοσς, κε ηο οποίο βεβαηώλεηαη ηο εηδηθό 

επάγγεικα ασηώλ θαζώς θαη ε άζθεζε ηοσ θαηά ηο έηος δηελέργεηας ηοσ δηαγφληζκού.  

 

6.3.1  Τεχνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 
Όζολ αθορά ζηελ ηετληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ παρούζα δηαδηθαζία ζύλαυες 

ζύκβαζες, οη οηθολοκηθοί θορείς 

απαηηείηαη : 

α) ηελ ηειεσηαία ηρηεηία (2015, 2016 θαη 2017) ο οηθολοκηθός θορέας φς θσζηθό ή λοκηθό πρόζφπο λα 

έτεη εθηειέζεη ζσκβάζεης δηάρθεηας ηοσιάτηζηολ ελός έηοσς ζε ζσληήρεζε αληιηοζηαζίφλ αποτέηεσζες 

ζε θορείς ηοσ εσρύηεροσ δεκοζίοσ ηοκέα (Δήκοη, Δ.Ε.Υ.Α. θιπ.). Σηης αλφηέρφ ζσκβάζεης δελ 

ζσκπερηιακβάλοληαη περίοδοη δοθηκαζηηθής ιεηηοσργίας θαη ζσληήρεζες αληιηοζηαζίφλ ισκάηφλ.  

Σε περίπηφζε ζσκκεηοτής έλφζες ζηολ δηαγφληζκό ε φς άλφ απαίηεζε απεσζύλεηαη ζε έλα (1) 

ηοσιάτηζηολ από ηα κέιε ηες έλφζες.  

β) Να δηαζέηεη φς λοκηθό ή θσζηθό πρόζφπο ηοσιάτηζηολ ηο παραθάηφ ζηειετηαθό δσλακηθό - 

προζφπηθό ηο οποίο ζα έτεη εηαηρηθή ή σπαιιειηθή ή άιιες κορθής επίζεκα αποδεηθλσόκελε 

ζσκβαηηθή ζτέζε κε ηολ δηαγφληδόκελο. 

 Έλα Μεταλοιόγο κεταληθό Παλεπηζηεκηαθής ή Τετλοιογηθής εθπαίδεσζες κε ηοσιάτηζηολ 

πεληαεηή εκπεηρία ζε ζσληήρεζε αληιηοζηαζίφλ αποτέηεσζες. 

 Έλαλ Ηιεθηροιόγο κεταληθό Παλεπηζηεκηαθής ή Τετλοιογηθής εθπαίδεσζες κε ηοσιάτηζηολ 

πεληαεηή εκπεηρία ζε ζσληήρεζε αληιηοζηαζίφλ αποτέηεσζες. 

 Μηα ζέζε εργαηοηετληθού προζφπηθού - εργάηες γεληθώλ θαζεθόληφλ κε ηοσιάτηζηολ πεληαεηή 

εκπεηρία ζε ζσληήρεζε αληιηοζηαζίφλ αποτέηεσζες.  

 

 

 

 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο, επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

6.4 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1. Γηα ηελ απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο  

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην 

νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ 

ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζε 

2. πκπιεξσκέλν ην έληππν “Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 (Α 147)”θαη ππνγεγξακκέλν: Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα απφ 

ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο α) εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
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(Δ.Π.Δ.) , ΗΘΔ θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.), απφ ηνλ Πξφεδξν ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή απφ θάζε απνδεδεηγκέλα 

λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο 

3. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/2016.  

 φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

4.  Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ζε 

πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν), ήηνη Φ.Δ.Θ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε 

κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επθξηλέο θσηναληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ., ΗΘΔ θαη Δ.Δ.).  

ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή 

ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 

επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

  

5.  Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο (αλ 

πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ή θνηλνπξαμία).  

-Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, 

αληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη εθ ηνπ πξσηφηππνπ θαη κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεζκεχνληνο ηελ εηαηξεία. ηελ πεξίπησζε Ηδησηηθήο Θεθαιαηνπρηθήο 

Δηαηξείαο (Η.Θ.Δ), αληίγξαθν εθ ηνπ εληαίνπ βηβιίνπ πξαθηηθψλ απνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ θαη 

ηεο δηαρείξηζεο θαη κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δηαρεηξηζηνχ ηεο.  

α. νη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ ή 

απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

 β. νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη νη νκφξξπζκεο (Ο.Δ.) θαη εηεξφξξπζκεο 

εηαηξείεο (Δ.Δ) εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 

πξφζσπν.  

γ. ηελ πεξίπησζε Θνηλνπξαμηψλ, ε πξνζθνξά θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα 

κέιε απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ α', β', θαη γ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. (άξζξν 93 ηνπ Λ. 4412/2016). 

 

6. Βεβαίσζε γηα ηελ επίζθεςε θαη ηελ γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. 

 

εκείσζε πξνο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο:  

1 ) Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θέξνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ππνβάιιεη ηε δήισζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

ζην δηαγσληζκφ .  

2 ) Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πνπ επηζπκνχλ λα απνζηείινπλ ηελ πξφζθνξα ηνπο κέζσ πξσηνθφιινπ 

έσο ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ, έληνο ηνπ θάθεινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα ππνβάιινπλ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο 

φηη ε πξφζθνξα έρεη ζπληαζεί απφ ηνπο ίδηνπο ή φηη έρνπλ γλψζε απηήο θαη ζπλαηλνχλ ζηελ ππνβνιή 

ηεο . 

6.5 Ρερληθή πξνζθνξά 

 

Τα αποδεικηικά ζηοιχεία ζύμθωνα με ηο άρθρο 6.3.1  Τεχνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα ηης 
παρούζης και ειδικόηερα  
 

Γηα ηελ απφδεημε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

 α) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη ηελ 

πξνζθνξά θαη ζα αλαθέξεηαη θαηάινγνο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ή εθηεινχληαη ηελ 

ηειεπηαία 3εηία απφ ηνλ ππνςήθην α), κε αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, ηνλ θνξέα αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο , ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

ζηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο, ζπλνδεπφκελε κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή (ζπκβάζεηο γηα ππεξεζίεο πνπ εθηεινχληαη ή βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο γηα ππεξεζίεο 

πνπ εθηειέζηεθαλ). 
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β) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 

νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά 

θαη ζα αλαθέξεηαη ν θαηάινγνο κε ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ - πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο β), ζηνλ νπνίν ζα δειψλεηαη θαη ν ζπληνληζηήο ηεο θαζψο θαη ε 

ηδηφηεηα -ζέζε ηνπ θαζελφο, ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ (ππνβεβιεκέλνο ζην 

Τπνπξγείν εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο - ππεξεζία ψκα επηζεψξεζεο εξγαζίαο) ή ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά - ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (θαηαηεζεηκέλα ζηελ Γ.Ο.Τ.). 

 

Γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο (κέιε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο) πνπ δειψλεηαη ζηνλ 

αλσηέξσ θαηάινγν, απαηηνχληαη ηα εμήο ππνβαιιφκελα ζηνηρεία: 

1) ηίηινο ζπνπδψλ θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

2) πίλαθαο εκπεηξίαο φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα έηε απαζρφιεζεο ζε ζπληήξεζε αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο, ν αλάδνρνο θαη ν θνξέαο ηεο ππεξεζίαο, ζπλνδεπφκελνο απφ βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο 

πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή.   

3) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 

νπνία αλαγξάθνληαη: (i) φηη έρεη ιάβεη γλψζε θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

θαη ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκάδα παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο, (ii) ηηο εξγαζηαθέο ηνπ ζρέζεηο κε ην δηαγσληδφκελν ζρήκα (εηαίξνη, ππάιιεινη ή άιιν) θαη 

φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ζα παξέρεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν θαη  (iii) φηη ηα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα εκπεηξίαο ηνπ είλαη αιεζή. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 7ν : ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

Α. ΔΓΓΤΖΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ  

Θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα 

πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην δχν (2) επί ηνηο % ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α θαη ζα 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ  ηεο κειέηεο  

-Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε ζα απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ.  

-Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Β. ΔΓΓΤΖΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΚΒΑΖ - Ο ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

ηεο ζπκβαζεο , ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξν ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο γηα πνζφ ίζν κε ην (πέληε) 5 επί ηνηο % ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α  

( άξζξν 157 παξ. 1β ηνπ Λ. 4281/2014). - Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θαηά δχν (2) κήλεο.  

Θαηά ηα ινηπά γηα ηηο αλσηέξσ εγγπήζεηο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/8-8-2016/ 

ΦΔΘ Α 147/8-8-2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν : Σξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ - θάθεινο πξνζθνξάο  

8.1. Όινη νη δηαγσληδφκελνη πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ηνπο γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ θάθεινπ ζηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ ζα πεξάζνπλ απφ ην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ (2νο φξνθνο) φπνπ ζα 

πξσηνθνιιεζεί ν εμσηεξηθφο θάθεινο πξνζθνξάο, αθνινχζσο φζνη ππνςήθηνη πξσηνθνιιήζνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ θαηαζέηνπλ απηνπξνζψπσο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

 8.2. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη απφ 

ηελ ππεξεζία κε απφδεημε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα 13.00 θαη ζα απνζηέιινληαη ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ . 

 8.3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κέρξη 

θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά θπιάζζνληαη πξνθεηκέλνπ 

λα απνζθξαγηζηνχλ ηελ εκέξα θαη ψξα ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

8.4. Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

8.5. ηνλ θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο :  

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα  

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ .  

γ. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο  

 δ. Ζ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ  

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα 

 ζη. Δκθαλήο έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ» (ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΟΗΥΘΔΗ)  
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8.6. ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο.  

α. Σα ηερληθά, ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε “ΣΔΥΛΗΘΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ”  

 β. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ππφδεηγκα εληχπνπ ηεο ππεξεζίαο , ζπκπιεξσκέλν απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ) ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε 

ηελ έλδεημε «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

8.7. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη 

ζα είλαη κέζα ζ΄ απηφλ.  

8.8. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

θάπνηα δηφξζσζε πξέπεη λα είλαη επθξηλήο θαη κνλνγξακκέλε.  

8.9. Οια ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ λα είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα κε ηε ζεηξά 

πνπ απηά δεηνχληαη . 

8.10. Πξνζθνξέο αζαθείο πνπ δελ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ ή πνπ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηηο 

θαζηζηνχλ αζαθείο απνξξίπηνληαη.  

8.11. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδφκελν δελ γίλνληαη δεθηέο. 

8.12. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8.13 Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ 

πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ 

θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν : Ρηκέο πξνζθνξώλ - επηβαξύλζεηο κεηνδνηώλ  

 9.1. Οη ηηκέο ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο  ζα δνζνχλ ππνρξεσηηθά ζε επξψ (€).  

9.2. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ ζα 

ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ , εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. πνπ ζα βαξχλεη ην 

Γήκν.  

9.3. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία θαη΄ είδνο 

ηηκή θαη γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ πξνθεξχρζεθε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

9.4. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

9.5. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπλάιιαγκα ή ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

9.6. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ λννχληαη γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεη ην 

ηεχρνο δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ( δηαθήξπμε , ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ , ηερληθή πεξηγξαθή , 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο , ηηκνιφγην κειέηεο) .  

  

Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πνζφ ην νπνίν επηδηψθεη λα ιάβεη 

ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

αθφκε θαη  εάλ πξνθχςνπλ παξάγνληεο (πιελ ζπληζηψζεο αλσηέξα βία) ηνπο νπνίνπο δελ είρε 

ππνινγίζεη.  Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε θακία ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε. πλεπψο είλαη 

απαξάδεθηεο ξήηξεο πνπ εμαξηνχλ ην πνζφ απηφ απφ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ή κεηξήζεηο αθνχ ε 

πξνζθνξά είλαη εμ νξηζκνχ ηεο επηινγήο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο θαη ππνρξενχηαη λα έρεη 

πξνβεί ζε εθ ησλ πξνηέξσλ κεηξήζεηο. 

 

 

 

Άξζξν 10: Ξαξαιαβή πξνζθνξώλ – Πηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – Θαηαθύξσζε  

1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ 

απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε 

ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ 

θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο 

παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα 

ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε 

θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο 

πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο 
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δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 

2. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ  

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, πνπ πεξηέρεη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο , 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, 

αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη 

ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 

ηνπο.  

γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, 

καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016. 

ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη 

παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

ΑΟΘΟΝ 11ν : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ  

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνζθαιείηαη λα ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά 

Θαηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη θαησηεξσ. 

 Ζ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

κε δηαβηβαζηηθφ, ζην νπνίν  ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά. 

Απηά ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα  κέζα  ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

(εμσηεξηθά) επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: α) Ζ Πεξηγξαθή  «Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο». β) Ο 

πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ   γ) Ο αξηζκφο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πεξί θαηάξηηζεο ησλ νξψλ δηαθήξπμεο θαη ν πιήξεο ηίηινο απηήο,  δ) Ζ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  ε) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – κεηνδφηε 

 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ  

  

Φπζηθά πξόζσπα  

1. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο 

φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο.  Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα 

πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη 

ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.   
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά :  

α) θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο,  β) νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο, γ) φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε 

νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ,  δ) πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ,  ε) φζνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.   

  

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη ελήκεξνο  σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα 

θάζε λφκηκε ρξήζε), ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο  ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο .  

  

3.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη «δελ ηειψ ππφ πηψρεπζε ,δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, δελ ηειψ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρσ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρσ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνπ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθνκαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ θαη β) δελ έρσ επηδείμεη ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο» . ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη θάπνην απφ ηα 

παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο.  

  

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ή ηεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο ή βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ην φπνην λα πξνθχπηεη  ε άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

  

5. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 6.1 παξ. 1 

ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο,.  Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: - θπζηθά πξφζσπα  - 

νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο ΗΘΔ Ο.Δ θαη Δ.Δ - δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ - Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ 

χκβνπινο γηα Α.Δ. - ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, 

νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf ηηο αλαθεξφκελεο 

ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.  

  

6. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο 

  

Λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά  

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ (α) θαη  Οη νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια 

ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.   

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ 

πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ.  

  

πλεηαηξηζκνί Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ εδαθίνπ (α) θαη  Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν 

ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

  

Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

  

 ΔΗΓΗΘΔ ΔΠΗΖΚΑΛΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΘΑΣΑΘΤΡΩΖ  
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 1. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.  

 2. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

ηνπ Λ.4412/16  θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαη ν λένο κεηνδφηεο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. (άξζξν 103 παξ. 4 ηνπ 

Λ.4412/16).    3. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Λ.4412/16 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104ηνπ Λ.4412/16, θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/16 θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαη ν λένο κεηνδφηεο ππέβαιε αλαιεζή ή 

αλαθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. (άξζξν 103 παξ. 3 ηνπ Λ.4412/16).  

 4. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, 

απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74  ηνπ Λ.4412/16 ή ε 

πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 θαη ηα άξζξα 75,76 θαη 77 ηνπ Λ.4412/16, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ.4412/16 , θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/16 

θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ.4412/16, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαη ν λένο κεηνδφηεο δελ 

απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75 

ηνπ Λ.4412/16  ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. (άξζξν 103 παξ. 5 ηνπ Λ.4412/16).     Ζ επηηξνπή 

εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί κε πξαθηηθφ επί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

απφθαζεο  είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, είηε σο εθπηψηνπ θαη αλάδεημε ηνπ 

επφκελνπ κεηνδφηε, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 2, 

3 ή 4, είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.         Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ηελ απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο 

Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα  ελεκέξσζε. 

 

ΑΟΘΟΝ 12ν : Αιιαγή ώξαο θαη εκέξαο δεκνπξαζίαο  

 Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δε δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία γηα ιφγνπο 

αλψηεξαο βίαο (π.ρ. κε απαξηία, απεξγία, ππεξεζηαθνί ιφγνη, θιπ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα ψξα κία 

(1) εξγάζηκε εκέξα κεηά απφ ηελ αξρηθή εκεξνκελία δηαγσληζκνχ. Αλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ν 

Γηαγσληζκφο αλαβάιιεηαη γηα ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ψξα κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ θαηέζεζαλ θάθειν ζην πξσηφθνιιν , κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Τπεξεζία ελεκεξψλεη κε ηειενκνηνηππία ή κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο γηα ηελ αλαβνιή θαη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο λέαο 

ζπλεδξίαζεο. 

 

Άξζξν 13ν Δλζηάζεηο  

Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γηα έλζηαζε θαηά πξάμεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Λ 4412/16 , εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε 

πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

ΑΟΘΟΝ 14ν : Σξόλνο  

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 10 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζπκβαζεο   
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ΑΟΘΟΝ 15ν : Ξαξαιαβή  

 1. Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ  ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ε νπνία έρεη  νξηζηεί 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  

2. Ζ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά κέζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν,. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή ανξηζηίαο ηζρχ έρεη ην άξζξν 209 ηνπ Λ.4412/2016  

  

ΑΟΘΟΝ 16ν : Σξφπνο πιεξσκήο  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ  ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη  ηκεκαηηθά  κεηά ηελ παξαιαβή απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

  

ΑΟΘΟΝ 17ν :  

 Ηζρχο πξνζθνξψλ 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) κελψλ,  απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο  ηνπ δηαγσληζκνχ.   

  

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

  

ΑΟΘΟΝ 18ν : Θήξπμε αλαδνρνπ έθπησηνπ 

 Ζ θήξπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο εθπηψηνπ  ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ 

Λ.4412/8-8-2016  

  

  

ΑΟΘΟΝ 19ν : Θαλόλεο δεκνζηόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο  ην πιήξεο ζψκα  ζα αλαξηεζεί  ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ ΘΔΛΣΡΗΘΟΤ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΟΤ ΚΖΣΡΩΟΤ ΓΖΚΟΗΩΛ ΤΚΒΑΔΩΛ 12 εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζηνλ ηζηνηνπν δηαχγεηα, θαζψο θαη ζηνλ 

ηζηνηνπν ηνπ Γεκνπ Εεξνχ θαη ζε ζηνλ ηνπηθφ ηππν. 

 

 

O ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

 

ΘΑΙΑΛΡΕΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


