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Χρηµατοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη µε συνο̟τικό
διαγωνισµό ε̟ιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της ̟ροµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύων - ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Β´
Φάση)» ∆ήµου Πωγωνίου
̟ροϋ̟ολογισµού 7.750,00 € (µε Φ.Π.Α.), ̟ου θα διεξαχθεί σύµφωνα µε :
1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117.
2. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006).
3.του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
4.Την µε 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Υ̟ουργική Α̟όφαση ̟ερί "Παροχή
µέσων ατοµικής ̟ροστασίας σε υ̟αλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα ̟ρολη̟τικής ιατρικής"
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει σήµερα.
5.Την ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
6. του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του ̟.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοι̟ές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού
7. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
8. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» .
9. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση
νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».
10. οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, καθώς και
λοι̟ές διατάξεις ̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά
τεύχη της ̟αρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
̟εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆.,
Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και εκτέλεση της ̟αρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υ̟ουργικές α̟οφάσεις ̟ου
εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο
120 του Ν.4412/2016, δεν α̟οτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού ̟λαισίου της.

11. τους όρους της ̟αρούσας µελέτης µε Α.Μ. 10/2019 και καλεί τους ενδιαφερόµενους
οικονοµικούς φορείς να υ̟οβάλουν ̟ροσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της
ανωτέρω ̟ροµήθειας.
Η ̟ροµήθεια υλο̟οιείται α̟ό το ∆ήµο Πωγωνίου για: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
για συντήρηση δικτύων - ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Β´ Φάση)»
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) - Στοιχεία ε̟ικοινωνίας
Στοιχεία Α.Α.: ∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ο.Τ.Α. της Γενικής Κυβέρνησης)
ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ. 44004
Πληροφορίες: 2653360119 (Τάγκα ∆ροσούλα)
Fax: 2653360103
Κύρια δραστηριότητα Α: Γενικές δηµόσιες υ̟ηρεσίες
Ιστοσελίδα: www.pogoni.gr
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό δηµαρχείο ∆ήµου Πωγωνίου στο Καλ̟άκι –
ΤΚ 44004, την 17-09-2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 ̟µ, ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής
∆ιαγωνισµού.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της ̟ερι̟τ. 14 της ̟αρ. 1 του άρθρου 2 του
ν.4412/2016 για τον ̟αρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η ̟αρούσα διακήρυξη,
β) το τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο υ̟εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το ο̟οίο εγκρίθηκε µε την υ̟' αριθ. 158/2016
Α̟όφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
γ) Την µε αριθµό 10/2019 µελέτη, της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου µε τίτλο :
«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύων - ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων (Β´ Φάση)»
δ) τυχόν συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες και διευκρινίσεις ̟ου θα ̟αρασχεθούν α̟ό την
αναθέτουσα αρχή ε̟ί όλων των ανωτέρω.
2. Για την ̟αραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα της άντλησης
όλων των α̟αραίτητων ̟ληροφοριών µε ηλεκτρονικό τρό̟ο µε ελεύθερη, άµεση και
̟λήρης ̟ρόσβαση στη συγγραφή υ̟οχρεώσεων και στα λοι̟ά έγγραφα της σύµβασης, ό̟ου
θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων στην διεύθυνση:
www.pogoni.gr στην διαδροµή : Νέα-Ανακοινώσεις ► ∆ιακηρύξεις καθώς ε̟ίσης θα
διατίθενται και α̟ό τα γραφεία της ∆/νσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου
Πωγωνίου Ιωαννίνων, Καλ̟άκι – ΤΚ 44004, κατά τις εργάσιµες ήµερες και ώρες.
Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός αφορά την ̟ροµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για
συντήρηση δικτύων - ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Β´ Φάση)» ό̟ως ̟εριγράφεται
στην µε αριθµό 10/2019 µελέτη, της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου ̟ου α̟οτελεί
ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσας.
2. Ε̟ισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών ̟ου συµµετέχουν
στον διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν ̟ρέ̟ει να
µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του
άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 4: Προϋ̟ολογισµός της σύµβασης
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 7.750,00 (µε Φ.Π.Α.) Ευρώ .
Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου
Η ̟αρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται α̟ό (Α) ίδια έσοδα του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων
και βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό για το έτος 2019 υ̟ό τον κωδικό αριθµό: Κ.Α. 20-6662.001
σύµφωνα µε την αριθ. 86/2019 α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής για την έγκριση της
µελέτης και κατάρτιση των όρων δηµο̟ράτησης.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα α̟ό την ηµεροµηνία
υ̟ογραφής της σύµβασης έως εξαντλήσεως των ̟οσοτήτων αυτής και σε κάθε
̟ερί̟τωση µέχρι τις 31-12-2019.
2. Υ̟όκειται στις κρατήσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία, ̟εριλαµβανοµένης της
κράτησης α) ύψους 0,07 % υ̟έρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 ̟αρ 3 του Ν 4013/2011 ό̟ως ισχύει
και διαµορφώθηκε µε το ν. 4605/2019, β) ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 ̟αρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι ανωτέρω δύο
κρατήσεις ε̟ιβαρύνονται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%, ̟ου α̟οδίδονται
α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ̟ερί
χαρτοσήµου
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.
4. Οι ̟ληρωµές θα γίνονται τµηµατικά ανάλογα µε την ̟ορεία εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Ως κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά
(̟αρ.1, άρθρου 86 του Ν.4412/2016) α̟οκλειστικά βάσει τιµής. Αυτή καθορίζεται ως :
Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής των ̟ροσφορών –Τό̟ος
διενέργειας του διαγωνισµού
Ως ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής των ̟ροσφορών στον διαγωνισµό,
ορίζεται η 17-09-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υ̟οβολής ̟ροσφορών ορίζεται η
10.00̟.µ.
Μετά τη λήξη της ̟αραλαβής ̟ροσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία α̟οσφράγισης,
ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κεντρικό ∆ηµαρχείο
Καλ̟ακίου του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων στο Καλ̟άκι– ΤΚ 44004. Αν, για λόγους
ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η α̟οσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η α̟οσφράγιση
και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη ηµέρα, µε
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.
Άρθρο 8: Υ̟οβολή φακέλου ̟ροσφοράς
1. Οι φάκελοι των ̟ροσφορών υ̟οβάλλονται µέσα στην ̟ροθεσµία του άρθρου 7 είτε (α) µε
κατάθεσή τους στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη ε̟ιστολή ̟ρος την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο ̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. (Σε
̟ερί̟τωση ταχυδροµικής α̟οστολής ή κατάθεσης στο ̟ρωτόκολλο, οι φάκελοι ̟ροσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν ̟ρωτοκολληθεί στο ̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ̟ου
διεξάγει τον διαγωνισµό, (Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Καλ̟άκι- Τ.Κ. 44004), το αργότερο
µέχρι την ̟ροηγούµενη εργάσιµη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, ό̟ως ορίζονται στο
άρθρο 7 της ̟αρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
̟εριεχοµένου των ̟ροσφορών ̟ου α̟οστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις
στην άφιξή τους. ∆εν θα ̟αραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα α̟ό ο̟οιοδή̟οτε
ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδο̟οιηθεί εγκαίρως.
2. Οι ̟ροσφορές είναι έγγραφες και υ̟οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον
ο̟οίο ̟ρέ̟ει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά του …………………………………..
[Στοιχεία ̟ροσφέροντος οικονοµικού φορέα
(ιδίως ε̟ωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., ̟όλη, τηλέφωνο, fax και email)
και σε ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής].
για την ̟ροµήθεια: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Β´ Φάση)» ∆ήµου Πωγωνίου , µε αναθέτουσα αρχή :
∆ήµος Πωγωνίου Ιωαννίνων ηµεροµηνία λήξης ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφορών 16-092019
3. Με την ̟ροσφορά υ̟οβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο ο̟οίος
̟εριέχει τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά
στοιχεία της ̟ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να το̟οθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε
τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο ο̟οίος
̟εριέχει τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν ε̟ίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της ̟αρ. 2.
4. Οι ̟ροσφορές και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Προσφορές ̟ου ̟εριέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ̟ριν α̟ό
την ηµεροµηνία υ̟οβολής του άρθρου 7 της ̟αρούσας, δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά
̟αραδίδονται στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11.
6. Για τυχόν ̟ροσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού
σηµειώνει στο ̟ρακτικό της την εκ̟ρόθεσµη υ̟οβολή (ακριβή ώρα ̟ου ̟εριήλθε η
̟ροσφορά στην κατοχή της) και τις α̟ορρί̟τει ως µη κανονικές.
7. Οι ̟ροσφορές υ̟ογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο α̟ό τον οικονοµικό φορέα
ή, σε ̟ερί̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων, α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο αυτών.
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται
υ̟οχρεωτικά, είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό
εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να
̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου ̟ροσφοράς
1. Ο φάκελος ̟ροσφοράς (̟ροσφορά) των διαγωνιζοµένων ̟εριλαµβάνει, ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:

2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ̟ρέ̟ει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να ̟εριέχει
τα ακόλουθα:
α) το τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο υ̟εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 14 της ̟αρούσας
β) τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης του
οικονοµικού φορέα (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ̟ερί̟τωση Α.Ε., κλ̟., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
διαγωνιζοµένου). Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύσταση του
νοµικού ̟ροσώ̟ου, όλες οι σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις των καταστατικών, το/τα ̟ρόσω̟ο/α
̟ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
(νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα υ̟ογραφής κλ̟.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των
µελών του διοικητικού οργάνου και
γ) ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντι̟ρόσω̟ο
τους.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν τα
̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά της υ̟ο̟ερι̟τ. (β), για κάθε οικονοµικό φορέα
̟ου συµµετέχει στην ένωση. Στο ΤΕΥ∆ ̟ου υ̟οβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων
̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης
(συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» ειδικό τεύχος τεχνικής ̟εριγραφής στο ο̟οίο θα δίδεται
σαφής ̟εριγραφή για τα ̟ροσφερόµενα είδη τα ο̟οία θα συνοδεύονται α̟ό τις
̟ροδιαγραφές ̟ου α̟αιτούνται α̟ό την µελέτη.
Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται η ̟ροέλευσης των ̟ροσφερόµενων υλικών.
4. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» ̟εριέχει τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς,
σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 10: Σύστηµα υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών
1. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µ̟ορούν να υ̟οβάλουν ̟ροσφορά για το σύνολο
της µελέτης .
2. Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
3. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή αντι̟ροσφορών
4. Η ̟ροµήθεια θα εκτελείται τµηµατικά χωρίς καµία ̟ρόσθετη οικονοµική ε̟ιβάρυνση,
κατό̟ιν εντολής ̟ου θα δίδεται στον ανάδοχο. Ιδιαίτερα το γάλα των εργαζοµένων θα
̟αραδίδεται κάθε µήνα στη έδρα του ∆ήµου και κατό̟ιν θα µοιράζεται στους δικαιούχους.
Άρθρο 11: Παραλαβή ̟ροσφορών – Στάδια α̟οσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων ̟ροσφοράς
α) Η έναρξη υ̟οβολής των ̟ροσφορών ̟ου κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται α̟ό τον
Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα ̟ριν α̟ό την ώρα λήξης της ̟ροθεσµίας του άρθρου 7 της
̟αρούσας. Η ̟αραλαβή µ̟ορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υ̟οβολή, ̟ου
έχει εµ̟ρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακο̟ή λόγω του ̟λήθους των ̟ροσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της ̟αραλαβής κηρύσσεται ε̟ίσης α̟ό τον
Πρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, µε ̟ροειδο̟οίηση ολίγων λε̟τών της ώρας και µετά
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη ̟ροσφορά.
Ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού ε̟ικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το
̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να δια̟ιστώσει αν έχουν υ̟οβληθεί ̟ροσφορές

κατά το άρθρο 8 της ̟αρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο ̟ρωτόκολλο όσο και στον φάκελο
αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υ̟οβολής). Η υ̟οβολή µόνο µίας ̟ροσφοράς δεν α̟οτελεί
κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
β) Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α̟οσφράγισης των
̟ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται στο άρθρο 7. Η α̟οσφράγιση
διενεργείται δηµόσια, ̟αρουσία των ̟ροσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
εκ̟ροσώ̟ων τους, οι ο̟οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών συµµετεχόντων στη διαδικασία
και των στοιχείων ̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
2. Στάδια α̟οσφράγισης και αξιολόγησης ̟ροσφορών
α) Α̟οσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος ̟ροσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής ̟ροσφοράς, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά ̟ου υ̟οβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική ̟ροσφορά, ανά φύλλο. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού
καταχωρεί όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορές, καθώς και τα υ̟οβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε ̟ρακτικό, το ο̟οίο υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται α̟ό το ̟αρα̟άνω όργανο και το̟οθετούνται σε ένα νέο
φάκελο ο ο̟οίος ε̟ίσης σφραγίζεται και υ̟ογράφεται α̟ό το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
̟ροκειµένου να α̟οσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
̟ροσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας και συντάσσει ̟ρακτικό για την
α̟οδοχή ή την α̟όρριψη των τεχνικών ̟ροσφορών και τους λόγους α̟οκλεισµού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών,
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι̟ών στοιχείων των ̟ροσφορών,
α̟οσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορισθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιµών, η ο̟οία καταχωρείται σε σχετικό ̟ρακτικό, µαζί µε τους λόγους α̟όρριψης όσων
̟ροσφορών κρίνονται α̟ορρι̟τέες. Για όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν α̟οδεκτές κατά τα
̟ροηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής ̟ροσφοράς δεν
α̟οσφραγίζονται, αλλά ε̟ιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω α̟οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των
τεχνικών ̟ροσφορών και των οικονοµικών ̟ροσφορών µ̟ορούν να γίνουν σε µία
δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
δ) Τα α̟οτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων ε̟ικυρώνονται µε α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου, η ο̟οία κοινο̟οιείται µε ε̟ιµέλεια αυτής στους ̟ροσφέροντες. Κατά
της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Ε̟ισηµαίνεται ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι ̟ροσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή
(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον (̟ροσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισότιµες
̟ροσφορές.
3. Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υ̟ογραφή
σύµβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδο̟οιεί εγγράφως τον
̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), να
υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας 15 ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ρόσκλησης, τα
δικαιολογητικά, ̟ου καθορίζονται στο άρθρο 15 της ̟αρούσας. Τα δικαιολογητικά
̟ροσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο ο̟οίος ̟αραδίδεται στην Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού.

Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά ̟ου
υ̟οβλήθηκαν, ̟αρέχεται ̟ροθεσµία στον ̟ροσωρινό ανάδοχο να τα ̟ροσκοµίσει ή να τα
συµ̟ληρώσει εντός 5 ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σε
αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου
δηλώθηκαν µε το τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο υ̟εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
ii) αν δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα ̟ρωτότυ̟α
ή αντίγραφα, των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν
α̟οδεικνύονται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 της
̟αρούσας, ο ̟ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη
̟ροσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟έβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας
α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσκοµίζει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα
δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
̟ρακτικού α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή για τη λήψη α̟όφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε
για την κήρυξη του ̟ροσωρινού αναδόχου ως εκ̟τώτου είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας.
β) Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
̟ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, σε κάθε
̟ροσφέροντα εκτός α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε
τηλεοµοιοτυ̟ία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ε̟ί α̟οδείξει. Όσοι υ̟έβαλαν ̟αραδεκτές
̟ροσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του ̟ροσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την ά̟ρακτη ̟άροδο των ̟ροθεσµιών άσκησης των ̟ροβλε̟όµενων α̟ό τις
κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της ̟ροδικαστικής και δικαστικής
̟ρoστασίας και α̟ό τις α̟οφάσεις αναστολών ε̟ί αυτών, ο ̟ροσωρινός ανάδοχος
υ̟οβάλει ε̟ικαιρο̟οιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της ̟αρούσας µετά α̟ό
σχετική ̟ρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού και, εφόσον δια̟ιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής
των άρθρων 12, 13 κοινο̟οιείται η α̟όφαση κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο και
καλείται να ̟ροσέλθει σε ορισµένο τό̟ο και χρόνο για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού,
εντός 15 ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής ̟ρόσκλησης,
̟ροσκοµίζοντας, και την α̟αιτούµενη εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) Η υ̟ογραφή του συµφωνητικού έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται στην ειδική
̟ρόκληση, κηρύσσεται έκ̟τωτος και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου
υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Αν
κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, ή ενώσεις αυτών ̟ου
δραστηριο̟οιούνται σε συναφές αντικείµενο της υ̟όψη ̟ροµήθειας και ̟ου είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υ̟ό τους όρους των ̟αρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
∆εν α̟αιτείται α̟ό τις εν λόγω ενώσεις να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για
την υ̟οβολή ̟ροσφοράς. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της
µορφή ̟ρέ̟ει να είναι τέτοια ̟ου να εξασφαλίζεται η ύ̟αρξη ενός και µοναδικού
φορολογικού µητρώου για την ένωση (̟.χ. κοινο̟ραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Άρθρο 13: Λόγοι α̟οκλεισµού
Κάθε ̟ροσφέρων α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον
συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό του (αν ̟ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε
ένα α̟ό τα µέλη του (αν ̟ρόκειται ̟ερί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας α̟ό τους
λόγους των ̟αρακάτω ̟ερι̟τώσεων:
1. Όταν υ̟άρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για έναν α̟ό τους
ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α̟όφασης̟λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα̟ολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της κατα̟ολέµησης της
διαφθοράς στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνµελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της
α̟όφασης-̟λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και ό̟ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
ο̟οία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την
̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση
εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. '315), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008
(Α΄ 166),
στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Α̟ριλίου 2011, για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για
την ̟ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται ε̟ίσης όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό.
Η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Όταν ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί α̟ό δικαστική ή διοικητική
α̟όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό̟ου είναι
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε
τα κατάλληλα µέσα ότι ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο ̟ροσφέρων είναι Έλληνας
̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική
ασφάλιση. ∆εν α̟οκλείεται ο ̟ροσφέρων, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου οφείλει,
συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά ̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ̟ροστίµων είτε
υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Κατ’εξαίρεση, για ε̟ιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, ό̟ως δηµόσιας υγείας ή
̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος δεν εφαρµόζονται οι ̟αράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση,
όταν ο α̟οκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ̟οσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο ̟ροσφέρων
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ̟οσό ̟ου οφείλεται λόγω αθέτησης των υ̟οχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά
τον ο̟οίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ̟αρ.
2 του άρθρου 73 ν.4412/2016, ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς,
δεν εφαρµόζεται η ̟αράγραφος 2.
4. Η αναθέτουσα αρχή α̟οκλείει οικονοµικό φορέα σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν α̟οδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
λόγω ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων αυτού είτε ̟ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α̟ό τις
̟ερι̟τώσεις των ̟αραγράφων 1, 2.
5. Οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου αναφέρονται στις
̟αραγράφους 1 και 2 µ̟ορεί να ̟ροσκοµίζει στοιχεία ̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι τα
µέτρα ̟ου έλαβε ε̟αρκούν για να α̟οδείξουν την αξιο̟ιστία του, ̟αρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος α̟οκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν ε̟αρκή, ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας δεν α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται
α̟ό τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες ̟εριστάσεις του ̟οινικού αδικήµατος ή του ̟αρα̟τώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν
ανε̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον οικονοµικό φορέα το σκε̟τικό της α̟όφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, µε τελεσίδικη α̟όφαση, α̟ό τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν µ̟ορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται στην εν λόγω
α̟όφαση στο κράτος – µέλος στο ο̟οίο ισχύει η α̟όφαση

6. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των ε̟ανορθωτικών µέτρων κατά
την ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ̟αρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονοµικός φορέας ̟ου του έχει ε̟ιβληθεί, µε την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ̟οινή του α̟οκλεισµού α̟οκλείεται αυτοδίκαια και α̟ό την
̟αρούσα διαδικασία σύναψης δηµοσίων (διαγωνισµό).
Άρθρο 14: Τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο υ̟εύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)
Κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν το Τυ̟ο̟οιηµένο
Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της ̟αρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ,
ό̟ως εγκρίθηκε µε την υ̟' αριθ. 158/2016 Α̟όφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ̟ρος
αντικατάσταση των ̟ιστο̟οιητικών ̟ου εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
ε̟ιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας ̟ληροί τις ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις,
δηλαδή δεν βρίσκεται σε µία α̟ό τις καταστάσεις του άρθρου 13 της ̟αρούσας.
Στο έντυ̟ο της ΤΕΥ∆ οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να συµ̟ληρώνουν ΜΟΝΟ τα
σηµεία τα ο̟οία καθίσταται α̟αραίτητα α̟ό την ̟αρούσα διακήρυξη.
Σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µ̟ορεί να ζητηθεί α̟ό
τους ̟ροσφέροντες να υ̟οβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της ε̟όµενης
̟αραγράφου, όταν αυτό α̟αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, το τυ̟ο̟οιηµένο
έντυ̟ο (ΤΕΥ∆) υ̟οβάλλεται χωριστά α̟ό κάθε µέλος της ένωσης.
Άρθρο 15: ∆ικαιολογητικά1 (Α̟οδεικτικά µέσα)
1. ∆ικαιολογητικά
α. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής ό̟ως ορίστηκαν στα
άρθρα 12 και 13 της ̟αρούσας, κρίνονται κατά την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας
υ̟οβολής των ̟ροσφορών του άρθρου 7, κατά την υ̟οβολή των δικαιολογητικών
σύµφωνα µε το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο
11.3 (β) της ̟αρούσας.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις ̟ου διέ̟ουν την έκδοσή τους δεν ̟ροβλέ̟εται χρόνος ισχύος
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των
έξι µηνών ̟ου ̟ροηγούνται της ηµεροµηνίας του άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις ̟ου τυχόν ̟ροσκοµίζονται για ανα̟λήρωση δικαιολογητικών
̟ρέ̟ει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών ̟ου ̟ροηγούνται της ηµεροµηνίας του
άρθρου 7.
δ. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή ̟ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
2. ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων α̟οκλεισµού του άρθρου 13
(∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)
Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού του άρθρου 13 οι οικονοµικοί
φορείς ̟ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
2α. για την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 13 της ̟αρούσας: α̟όσ̟ασµα του σχετικού µητρώου
(̟οινικού µητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου
είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι
̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις. Η υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος
αφορά και τα ̟ρόσω̟α του τελευταίου εδαφίου της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 13.
2β. για την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 13: ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, ̟ερί του ότι έχουν εκ̟ληρωθεί οι υ̟οχρεώσεις

του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα)
και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα),
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία
αντίστοιχα.
Για τους οικονοµικούς φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενηµερότητα ̟ου εκδίδεται α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών για τον
οικονοµικό φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση Αρχή και
αφορά τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση.
2γ. Πιστο̟οιητικό Ε̟ιµελητηρίου µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται σε αυτό η εγγραφή τους
και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ότι
εξακολουθεί να ̟αραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης
ειδο̟οίησης, το ο̟οίο αν δεν συνάδει µε το είδος των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών θα οδηγεί σε
α̟οκλεισµό του συµµετέχοντος. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή
̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν τα ̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση.
Aν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υ̟ό των ̟ερ. (α) και (β) τέτοιου είδους έγγραφα
ή ̟ιστο̟οιητικά ή ό̟ου τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις
̟ερι̟τώσεις υ̟ό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να
αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν
̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού
ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν, ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, ε̟ίσηµη δήλωση στην
ο̟οία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας
̟αραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται
στα υ̟ό 1 και 2 του άρθρου 13 της ̟αρούσας.
Αν δια̟ιστωθεί µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υ̟όψη
̟ιστο̟οιητικά, η ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου α̟ορρί̟τεται.
Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών
Κάθε υ̟οβαλλόµενη ̟ροσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι 6 µηνών, α̟ό την ηµεροµηνία
υ̟οβολής των ̟ροσφορών.
Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υ̟ογραφή της σύµβασης δεν α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 ̟αρ. 1 β) του Ν.4412/2016.

Άρθρο 18: Ενστάσεις
Κατά των ̟ράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η ̟ροθεσµία άσκησής της είναι
̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υ̟οβάλλεται ενώ̟ιον της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου, η ο̟οία
α̟οφασίζει, ύστερα α̟ό γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε µε
την υ̟’ αριθ. 21/2019 Α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10)
ηµερών, µετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της ο̟οίας τεκµαίρεται η α̟όρριψη της ένστασης. Για
το ̟αραδεκτό της άσκησης ένστασης, α̟αιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η

καταβολή ̟αραβόλου υ̟έρ του ∆ηµοσίου ̟οσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) ε̟ί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Το ̟αράβολο ε̟ιστρέφεται µε ̟ράξη της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου, αν η ένσταση
γίνει δεκτή.
Κατά της διακήρυξης ή λοι̟ών εγγράφων της σύµβασης του άρθρου 2 της ̟αρούσας, χωρεί
ένσταση η ο̟οία υ̟οβάλλεται στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου µέχρι ̟έντε (5) ηµέρες
̟ριν α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών. Ε̟ί της ένστασης
α̟οφασίζει η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου, ύστερα α̟ό γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής
αξιολόγησης ενστάσεων, εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της
ο̟οίας τεκµαίρεται η α̟όρριψη της ένστασης. Για το ̟αραδεκτό της άσκησης ένστασης,
α̟αιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή ̟αραβόλου υ̟έρ του ∆ηµοσίου
̟οσού ίσου µε το ένα τοις εκατό(1%) ε̟ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το ̟αράβολο
ε̟ιστρέφεται µε ̟ράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας
1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
̟ροαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας µεταξύ
των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης ̟ου έχουν συνταχθεί σε ̟ερισσότερες γλώσσες,
ε̟ικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι ̟ροσφορές και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα α̟οδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'
188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα ̟ου αφορούν αλλοδα̟ούς οικονοµικούς φορείς και
̟ου θα κατατεθούν α̟ό τους ̟ροσφέροντες στην ̟αρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
ε̟ικυρωµένα (είτε α̟ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ̟ροσφέροντος, είτε µε την
ε̟ίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (̟ου
κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να ̟ιστο̟οιείται η γνησιότητά τους), και η µετάφραση
των εν λόγω εγγράφων µ̟ορεί να γίνει είτε α̟ό τη µεταφραστική υ̟ηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.
(Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225)), είτε α̟ό το αρµόδιο ̟ροξενείο, είτε α̟ό δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα ̟ερί ∆ικηγόρων, είτε α̟ό
ορκωτό µεταφραστή της χώρας ̟ροέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υ̟ηρεσία.
3. Ε̟ιτρέ̟εται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδή̟οτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
̟ου αφορά αλλοδα̟ή Ε̟ιχείρηση µε τη µορφή ε̟ικυρωµένης φωτοτυ̟ίας ̟ροερχόµενης
είτε α̟ό το νόµιµο ε̟ικυρωµένο έγγραφο α̟ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του
̟ροσφέροντος, είτε α̟ό το ̟ρωτότυ̟ο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η ε̟ικύρωση αυτή ̟ρέ̟ει να έχει γίνει α̟ό δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα ̟ερί ∆ικηγόρων.
4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ̟α-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό
̟εριεχόµενο µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται α̟ό
µετάφραση στην ελληνική.
5. Η ̟ροφορική ε̟ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υ̟οχρεωµένος να διευκολύνει την ε̟ικοινωνία των αλλοδα̟ών υ̟αλλήλων του µε την
αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την ̟αρουσία διερµηνέων.
Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆α̟άνες δηµοσίευσης
Το ̟λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό
Α∆ΑΜ………………………………..

Προκήρυξη αυτής (̟ερίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον ̟ίνακα ανακοινώσεων
του ∆ήµου, αναρτάται στο ̟ρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Πωγωνίου (www.pogoni.gr) και δηµοσιεύεται στον Τύ̟ο.

Άρθρο 21: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα ο̟οία θα εκτελεσθεί η ̟ροµήθεια/υ̟ηρεσία είναι τα
αναφερόµενα ̟αρακάτω. Σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας των ̟εριεχοµένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συµφωνητικό
2. Η ̟αρούσα διακήρυξη
3. Τεχνικές ̟ροδιαγραφές
Άρθρο 22: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές ̟αρέχουν σε όλους τους
̟ροσφέροντες ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµ̟ληρωµατικές
̟ληροφορίες σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και ο̟οιαδή̟οτε σχετικά δικαιολογητικά, εντός
έξι ηµερών ̟ριν την ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής των ̟ροσφορών.
Άρθρο 23: Τεκµήριο α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Η υ̟οβολή ̟ροσφοράς στον διαγωνισµό α̟οτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος
α̟οδέχεται ̟λήρως και ανε̟ιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, έχει λάβει ̟λήρη
γνώση των λοι̟ών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει ̟λήρως τις συνθήκες εκτέλεσης
της ̟ροµήθειας, εκτός εάν κατά ̟ερί̟τωση στην ̟ροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία τα
ο̟οία τυχόν δεν α̟οδέχεται. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ̟ρέ̟ει ο ̟ροσφέρων να αναφέρει στην
̟ροσφορά του τους όρους της ̟ροσφοράς ̟ου είναι διαφορετικοί α̟ό τους όρους της
διακήρυξης, ̟ροκειµένου να αξιολογηθούν.
Άρθρο 24: Χρόνος, τό̟ος και διάρκεια εκτέλεσης της ̟ροµήθειας
Ως ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ή των συµβάσεων ορίζεται το διάστηµα έως 31-12-2019
(µε δικαίωµα ̟αράτασης για 2 µήνες α̟ό τη λήξη τους, χωρίς υ̟έρβαση της συνολικής
δα̟άνης της ̟ροµήθειας) ή έως εξαντλήσεως των ̟οσοτήτων.
Άρθρο 25 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις
Η έγκριση διενέργειας της δηµο̟ρατούµενης ̟ροµήθειας και η κατάρτιση των όρων της
διακήρυξης, α̟οφασίστηκε µε την υ̟’αριθµ. 86/2019 Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.

Ο ∆ήµαρχος

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελέτη Οικονοµικής – Τεχνικές Προδιαγραφές
(Παρατίθεται ως ξεχωριστό αρχείο )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 ̟αρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Ό̟ως ̟ροσαρµόσθηκε α̟ό την αναθέτουσα αρχή µε βάση τους όρους της ̟αρούσας
διακήρυξης
(Παρατίθεται ως ξεχωριστό αρχείο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
(Παρατίθεται ως ξεχωριστό αρχείο)

