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ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ & ΔΟΓΑΠΗΩΛ
Ραρ. Γ/λζε: Καγνχια Γήκνπ Ππάξηεο
Ρ.Θ.: 23100
Ξιεξνθνξίεο: Γ. Θνχκαξε
Ρει.: 2731361116
Fax: 2731361124
E-mail: g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr

ΓΗΑΘΖΟΜΖ
ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ
«ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΓΔΠΞΝΡΩΛ ΕΩΩΛ
ΠΛΡΟΝΦΗΑΠ ΔΡΝΠ 2021 - 2022»

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
Γηαθεξύζζεη
Ρελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ (ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ.4412/16) γηα ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «πεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ
ζπληξνθηάο έηνπο 2021 - 2022» κε cpv 98390000-3 (Ινηπέο ππεξεζίεο), ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 59.489,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α 24%.
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη:
Α) Απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο,
φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
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ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»


ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε

ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,


ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ

Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,


ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο»,


ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην»



ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,


ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,


ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
"Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,


ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ



ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,



ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,



ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά

Θέκαηα”,


ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα

θαη ζηνηρεία”,


ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”



ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΘ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ π.

Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο


ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
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Β) Ρν αξίζκ. πξση. 3374/25-2-21 πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Ρκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο
Γ/λζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο (ΑΓΑΚ 21REQ008200251 2021-02-25) γηα ηελ :Έγθξηζε
δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πινπνίεζε ππεξεζίαο κε ηίηιν: «πεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαη
δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο έηνπο 2021 - 2022» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021.
Γ) Ρελ αξηζ. Α 323/10-3-2021 (ΑΓΑ 6ΦΦ6Υ1Λ-44Θ θαη ΑΓΑΚ 21REQ008265940 2021-03-10)
Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ ζηνλ ΘΑ 15-6142.002 ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2021, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ
1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΞΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθεία Κεηξψα Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο
πίζησζεο, πνζνχ 59.489,00 €.
Γ) Ρελ ππ΄αξηζ. 75/2021 Α.Ν.Δ (ΑΓΑ Τ46Υ1Λ-ΜΔΜ ), κε ηελ νπνία

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο

πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 2/2021 κειέηεο ηνπ Ρκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γ/λζεο
Ξξνγξακκαηηζκνχ, απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο

ππεξεζίαο, ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο
Δ) Ρνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο θαησηέξσ:
Άξζξν 1: Αλαζέηνπζα Αξρή - Πηνηρεία επηθνηλσλίαο
Δπσλπκία Αλαζέηνπζαο αξρήο

ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Ν.Ρ.Α. (Φνξέαο Γεληθήο Θπβέξλεζεο)

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε

ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 83-95

Ξφιε

ΠΞΑΟΡΖ

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο

23100

Ρειέθσλν

2731361116, 2731361123

Φαμ

2731361124

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν

dimspart@otenet.gr

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο

Γεσξγία Θνχκαξε (ηει. 2731361116 _ email
g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr)

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

https://www.sparti.gov.gr/

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) https://www.sparti.gov.gr/
β) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο:


φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο, Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ θαη Δξγαζηψλ, Ραρ. Γηεχζπλζε Καγνχια Γήκνπ
Ππάξηεο, ΡΘ 23100, Ρει. 2731361116, fax 2731361124, αξκφδηα ππάιιεινο Γεσξγία
Θνχκαξε E-mail g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr



φζνλ αθνξά ηελ κειέηε θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο απφ ην Ρκήκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ηεο Γ/λζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, Ραρ. Γλζε Καγνχια Γήκνπ
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Ππάξηεο, ΡΘ 23100, Ρει. 2731361132, fax 2731361135, αξκφδηνο ππάιιεινο Ζιίαο
Αξγείηεο, E-mail h.argeitis@1504.syzefxis.gov.gr

Άξζξν 2: Σξόλνο & Ρόπνο ηνπ δηαγσληζκνύ – Ππκβαηηθά ζηνηρεία Ξαξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ
1. Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα Ππάξηεο (θηίξην αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, Θεληξηθή Ξιαηεία Ππάξηεο ηελ 2 Απξηιίνπ 2021, εκέξα Ξαξαζθεπή
ώξα 11:00 πκ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
2. Ρα 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 πεξίιεςε δηαθήξπμεο,
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
γ) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) 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 Ππκβάζεσλ (ΦΔΘ Β 3698/16.11.2016).
δ) ε αξηζ. 2/2021 κειέηε ηνπ ηκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γ/λζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη
Αλάπηπμεο
ε) Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ζη) Ζ Ρερληθή πξνζθνξά
3. Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο:
3.1. ζην portal ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π.) ζηελ
δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε: www.eprocurement.gov.gr
3.2. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο www.sparti.gov.gr ζε

επεμεξγάζηκε κνξθή, φπνπ

παξέρεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε.
Άξζξν 3: Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ν δηαγσληζκφο αθνξά ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «πεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο αδέζπνησλ
δψσλ ζπληξνθηάο έηνπο 2021 - 2022», φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αξηζ. 2/2021 κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.
Θσδηθφο CPV: 98390000-3 (Ινηπέο ππεξεζίεο)
Θσδηθφο Γεσγξαθηθήο Ξεξηνρήο Φνξέα (NUTS): EL653 Ιαθσλία, Κεζζελία
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2. Ζ θαηαθχξσζε ηεο ππεξεζίαο

ζα γίλεη

ζηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα

πνπ ζα πξνζθέξεη ηε

ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
3. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη
νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ
Λ.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 παξ.1γ
ηνπ Λ.4412/2016.
Άξζξν 4: Ξξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 59.489,00 € θαη αλαιχεηαη ζε:
Θαζαξή αμία: 47.975,00 €
Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο: ( 24%) : 11.514,00 €
Άξζξν 5: Σξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο - Ξιεξσκή Αλαδόρνπ
1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Θ.Α 15-6142.002 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο νηθ.
έηνπο 2021 κε ηίηιν «πεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο έηνπο
2021 - 2022»
2. Ρν πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, ήηνη: α) θνξνινγία εηζνδήκαηνο (άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/13), β) θξάηεζε χςνπο 0,07 %
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (άξζξν 4 παξ 3 Λ. 4013/2011 θαη άξζξν
44 ηνπ Λ. 4605/2019) θαη

γ) θξάηεζε χςνπο 0,06 % ππέξ ΑΔΞΞ (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ

Λ.4412/2016. Νη θξαηήζεηο ππέξ ΔΑΓΖΠ θαη ΑΔΞΞ επηβαξχλνληαη κε ραξηφζεκν 3% θαη ΝΓΑ
ραξηνζήκνπ 20%, πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη απνδίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην
Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ραξηνζήκνπ.
3. Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Γήκν.
4. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζηνλ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα
παξαθξαηεζνχλ απφ ηελ πιεξσκή ηνπ πξψηνπ ηηκνινγίνπ
5. Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνινίπσλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
πιεξσκή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.

Άξζξν 6: Θξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ
Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ εξγαζηψλ,

φπσο

νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο.
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Άξζξν 7: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ –Ρόπνο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
Υο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 2
Απξηιίνπ 2021. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11:00 πκ. Κεηά ηε ιήμε ηεο
παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα Γήκνπ Ππάξηεο-αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ – θεληξηθή πιαηεία Ππάξηεο.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε
απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε
απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, ηξείο ηνπιάρηζηνλ
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ,
κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδφκελσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.
Άξζξν 8: πνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε (α) κε
θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα
αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πε πεξίπησζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί
εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ,
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο
παξνχζαο. 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.
2. Νη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη
λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Ξξνο ηνλ Ξξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
Ξξνζθνξά ηνπ …………..
γηα ηελ ππεξεζία

κε ηίηιν: «πεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ

ζπληξνθηάο έηνπο 2021 - 2022» κε αλαζέηνπζα αξρή ην Γήκν Ππάξηεο
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ [ 2/4/2021 ]
3. Κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
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πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε
απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
Νη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
ηεο παξ. 2.
4. Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.
1497/1984 (Α` 188).
5. Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.
6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη
ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
7. Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
8. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά,
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο
ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Άξζξν 9: Ξεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Ν θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα
αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ρερληθή Ξξνζθνξά»
(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ.
2. Ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη:
Α) Ρν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνύζαο.
Πην ΡΔΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ
ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Β) Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ πξνζθέξνληνο Νηθνλνκηθνύ Φνξέα σο εμήο:
α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ.
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(β) Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ (εηαηξείαο), ζηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβάλνληαη:
-

Ρα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΘ) ζηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ην ηδξπηηθφ

θαηαζηαηηθφ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ή ηα
αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ., εάλ πξφθεηηαη γηα ΑΔ, ΗΘΔ θαη ΔΞΔ.
- Ρν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ θαζψο θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, εάλ πξφθεηηαη γηα ΝΔ θαη ΔΔ.
Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα φηη έρεη
ηελ ηδηφηεηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ
απνδεηθλχνπλ φηη έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ.
Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθχπηνπλ επζέσο ηα πξφζσπα πνπ
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα
ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ.
Γ) Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο,
εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
3. Ν θάθεινο «Ρερληθή Ξξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηα νπνία είλαη:
i.

Ξηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε
εγγξαθή ηνπ ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ (ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο).

ii.

πεύζπλε δήισζε

Λ.1599/86 ηνπ δηαγσληδνκέλνπ

φηη: α) πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ. 2/2021 κειέηεο
ηνπ Ρκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο β) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ησλ γεληθψλ φξσλ
εξγαζίαο, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο αξηζ. 2/2021 κειέηεο ηνπ Ρκήκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
4. Ν θάθεινο «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε
φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 10: Πύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
1. Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο,

δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο

ζχκβαζεο θαη φπσο θαίλεηαη ζην έληππν πξνζθνξάο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεηο,

σο

θαη

θάζε

άιιε

επηβάξπλζε,

ζχκθσλα

κε

ηελ

θείκελε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα παξάδνζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ
3. Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ.

λνκνζεζία,

κε

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
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6. Ζ πξνζθνξά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο.
Άξζξν 11: Ξαξαιαβή πξνζθνξώλ – Πηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – Θαηαθύξσζε
1. Ξαξαιαβή 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 Ξξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ
απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. 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 Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ
ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ν Ξξφεδξνο 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 Ξξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη
ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο
πξνζθνξάο 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
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. 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 θαηαηέζεθαλ απφ απηνχο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ.4412/2016.
2. Πηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 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. Νη 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
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί ζηε ζπλέρεηα.
β) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη 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.
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γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαη
αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξαθηηθνχ, 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 δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ
ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα

γίλνπλ ζε κία δεκόζηα

ζπλεδξίαζε.
δ) Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 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.
3. Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ - Θαηαθχξσζε – Ξξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο
α) Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη
εληφο πξνζεζκίαο δέθα εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε
ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
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Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε
απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
β) Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ
ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,
επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
γ) Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ
ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ρα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ
εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 12, 13 θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο

θαη ηνπ

άξζξνπ 14, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληόο δέθα (10)
εκεξώλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ
απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
δ) Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Άξζξν 12: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην ρψξν θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
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2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19
ηνπ Λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ
θνηλνπξαμία).
3. Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.

Άξζξν 13: Ιόγνη απνθιεηζκνύ
Θάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ
ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ
πεξηπηψζεσλ:
1. Όηαλ ππάξρεη εηο 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 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 Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 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 Νδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
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ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ
(Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο
θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:
α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
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
β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ
απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ
αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2)
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή ηζρχ.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν
θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α' θαη β' ηεο παξ. 2 δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ
θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη.
Πηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ
εξψηεκα ηνπ ΡΔΓ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο
φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη
αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ.
Νη πεξ. α' θαη β' παχνπλ λα εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο αλσηέξσ
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 ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ
δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ.
3. Θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2. Θαη‟ εμαίξεζε, φηαλ ν
απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην
αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2.
4. Νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18,
β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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,
γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ε αλαζέηνπζα αξρή
δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
48, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79,
ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
ζ) Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, «κε θαηάιιεια κέζα» φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβάισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ
1, 2
6. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
1 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. Δάλ ηα ζηνηρεία
θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο. Ρα 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.
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Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, 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 ζην θξάηνο - κέινο ζην
νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε
7 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.
8. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ 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 δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ).

Άξζξν 14: Θξηηήξηα επηινγήο
Ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ
ζπληξνθηάο πνπ επηβάιιεη ε θείκελε λνκνζεζία εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο φπσο αλαιπηηθά
πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ‟ αξηζ. 2/2021

κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Όζνλ αθνξά ηελ

θαηαιιειφιεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ‟
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ (ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο).
Άξζξν 15: Ρππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΡΔΓ)
Θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν
πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ, φπσο εγθξίζεθε
κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΦΔΘ Β
3698/16.11.2016).
Υο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή
ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο,
β) πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο.
Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ηππνπνηεκέλν έληππν
(ΡΔΓ) ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
Άξζξν 16: Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα)
1. Γηθαηνινγεηηθά
α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 12
θαη

13 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
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πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (α)
θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (β) ηεο παξνχζαο.
β. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά.
2. Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 13
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή,
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13.
β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη:
(i) θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα,
(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα:
α) ππεχζπλε δήισζε Λ. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο θαη β) πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη
απφ ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο φισλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) πνπ έρεη δειψζεη φηη νθείιεη εηζθνξέο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Ζ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο
εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ.
(ηηη) πεύζπλε δήισζε Λ. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα
ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ
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1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, 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 ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13
ηεο παξνχζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά,
ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.
δ. γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο
θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ,
ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.),
ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ
ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.

ε. γηα ηελ απφδεημε ηνπ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο (εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα). Ρν
πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη
απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί
ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
ζη. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ ζ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα: πεύζπλε δήισζε Λ. 1599/86 ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ.
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3. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14
Ξηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή
ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο (ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:


Ρα

δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο γηα ηελ άζθεζε

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο
δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.


Ρν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη φ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε,
εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη
φηη δελ ηέιεη ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο,
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία,
γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο.



Ρα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ηνλ
ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, έσο ηξεηο
(3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο.



Ρα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ηνπο,



νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί
έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,



νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα
ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο ηνπο.
Άξζξν 17: Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ

Θάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 97 ηνπ Λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα 90 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
Άξζξν 18: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Ξ.Α.
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2. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία,
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο
έλσζεο),
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην
πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά
ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη.
ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
3. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην
Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
4. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
5. Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.
Άξζξν 19: Δλζηάζεηο
Θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Ζ πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5)
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα
απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, 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 παξάβνινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ
πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε
ελψπηνλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία

ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην

19

21PROC008310096 2021-03-19
ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ,
(Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. (άξζξν 127 παξ.1 Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.
32 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ.4497/2017)
Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, 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 παξάβνινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο
εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε
γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. (άξζξν 127 παξ.2 Λ.4412/2016,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.33 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ 4497/2017.
Άξζξν 20: Γιώζζα δηαδηθαζίαο
1 Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ ελζηάζεηο
ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2 Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188)57.
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε
κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ.,
είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη
36 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη
ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ
αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην
λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61.
Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη
36 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
5 Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ
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επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ
παξνπζία δηεξκελέσλ.
Άξζξν 21: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ
λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Νδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147),
- ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α')
- ηνπ Λ.3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114/8.6.2006 ηεχρνο Α')
- ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη
πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην».
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…» .
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».
- ηνπ Λ.4469/17 (ΦΔΘ 62/03.05.2017 ηεχρνο Α'): «Δμσδηθαζηηθφο µεραληζµφο ξχζκηζεο νθεηιψλ
επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη
ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ
θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Ξ.Γ., .Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε
θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Λφκνη, ΞΓ θαη
ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Λ.4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο.

Άξζξν 22: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
1.

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη θέξεη θσδηθφ ΑΓΑΚ θαη ζηελ

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
2. Ξεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηάηαη ζην
πξφγξακκα «ΓΗΑΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (www.sparti.gov.gr).
3. Γεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ Ρνπηθή Ζκεξήζηα Δθεκεξίδα «ΙΑΘΥΛΗΘΝΠ ΡΞΝΠ».
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Άξζξν 23: Πεηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα
παξαθάησ. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη
σο θαησηέξσ.
1. Ρν ζπκθσλεηηθφ
2. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε
3. Αξηζ. 2/2021

κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γ/λζεο Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη

Αλάπηπμεο.
Άξζξν 24: Ξαξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, δει. ηνπ αξγφηεξν επηά (7) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ
ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
Άξζξν 25: Ρεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε
γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο
ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.
Άξζξν 26: Σξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο
Ζ ζχκβαζε ππεξεζίαο ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κήλεο. Υο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ
ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε 16/6/2021, δει. ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο αξ.πξση.10386/15-6-2020
πθηζηάκελεο ζχκβαζεο.
Νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη είλαη ε πεξηζπιινγή θαη θξνληίδα ησλ αδέζπνησλ δψσλ εληφο
ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ‟ αξηζ. 2/2021 κειέηε.
Ν Γήκαξρνο
Ξέηξνο Γνύθαο
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ:
1. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
2. Φ. Αξρείνπ Γλζεο
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