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ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»
(CPV 75252000-7)

Ο Δήμαρχοσ Παγγαίου
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του/τθσ :
1. Άρκρου 209 του Ν. 3463/2006 «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ»,
2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει ςιμερα,
3. Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο (Ρρόγραμμα Διαφγεια) και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε από το Ν. 4057/2012.
4. Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Αϋ 138/16.06. 2011) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ».
5. Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 21 του Ν. 4441/2016.
6. Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
7. Ραρ. Η του Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ).
8. Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).
9. Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Α 143/28-06-2014), πλθν των άρκρων
132 παρ. 1-5, 133 και 134, όπωσ ιςχφει ςιμερα.
10.Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμηθειϊν και υπηρεςιϊν», (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
11.Ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ … Λοιπζσ
διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Ρρόγραμμα Κλειςκζνθσ Ι),
12.Ρ.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Β/23-03-2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία».
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13.Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
14.Ρ.Δ. 71/2020 (Φ.Ε.Κ. 166/2020 Α) «Σχολζσ ναυαγοςωςτικήσ εκπαίδευςησ, χορήγηςη άδειασ
ναυαγοςϊςτη, υποχρεωτική πρόςληψη ναυαγοςϊςτη ςε οργανωμζνεσ ή μη παραλίεσ»
15.Υ.Α. 57654/22.05.2017 (Β’ 178123.05.2017) Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
16.Εγκυκλίου 2/11.01.2007 του Υπουργείου Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ,
«Εφαρμογι διατάξεων Ν.3463/2006»
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
Επίςθσ θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ εκδοκείςεσ ειδικζσ κανονιςτικζσ πράξεισ,
αλλά και τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ :
17.Τθν με αρικμό 1529/2021 μελζτθ με τίτλο «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ
ΡΑΑΛΙΩΝ».
18.Το πρωτογενζσ αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ Ραγγαίου ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων, για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ (ΑΔΑΜ 21REQ008760525).
19.Τθν με αρικμό 154/14.06.2021 απόφαςθ του Αντιδθμάρχου Ραγγαίου (ΑΑΥ1), περί ζγκριςθσ και
διάκεςθσ δαπάνθσ2 τθσ υπθρεςίασ & τουσ αρικμοφσ 1 καταχϊριςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του
οικείου φορζα (ΑΔΑ ΩΤΥΧΩΞΨ-ΟΨ4)3
20.Το εγκεκριμζνο αίτθμα που καταχϊρθςε ο Διμοσ Ραγγαίου ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΑΔΑΜ 21REQ008760882).
21.Τθν με αρικμό 208/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Ραγγαίου, περί προςφυγισ ςτθν
διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ του άρκρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016 για τουσ λόγουσ που
μνθμονεφονται ςε αυτιν, ζγκριςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ τθσ υπθρεςίασ και οριςμοφ
επιτροπισ για τθν διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ τθσ διαπραγμάτευςθσ.
22.Τθν πρόςκλθςθ που καταχϊρθςε ο Διμοσ Ραγγαίου ςτον διαδικτυακό ιςτότοπο του και ςτο
ΚΘΜΔΘΣ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ.
23.Τθν με αρικμό 398/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ραγγαίου, περί ςυγκρότθςθσ
επιτροπισ ενςτάςεων (ΑΔΑ Ω1ΨΩΞΨ-ΗΨΝ).
24.Τθν με αρικμό 400/2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ραγγαίου, περί ςυγκρότθςθσ
επιτροπισ παραλαβισ – παρακολοφκθςθσ υπθρεςιϊν (ΑΔΑ ΩΓ6ΡΘΚΩΞΨ-ΥΗ).

Προςκαλεί
τουσ ενδιαφερομζνουσ κ. Χαςάπθ Νίκο, Γιαννακίδθ Λευτζρθ, ΑΦΟΙ Ε ΚΑΙ Σ ΤΣΑΜΡΑΗΘ ΟΕ, Ρανελλινια
Σχολι Ναυαγοςωςτϊν, ΕΝΑΚ Ελλθνικι Ναυαγοςωςτικι Ακαδθμία, Bayline Ναυαγοςωςτικι ςχολι
Θεςςαλονίκθσ, NABE Ναυαγοςωςτικι Βορείου Ελλάδοσ Αλεξανδροφπολθσ αλλά και όποιον άλλον
επικυμεί να υποβάλει προςφορά για τθν υπθρεςία με τίτλο «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘΣ
ΚΑΛΥΨΘΣ ΡΑΑΛΙΩΝ», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ προςφερόμενθσ τιμισ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ.
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Θ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςυντάςςεται βάςθ τθσ εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικϊν.
Ρρβλ άρκρα 66, 67 του ν. 4270/2014 & άρκρο 4 παρ.4 του π.δ. 80/2016
π.δ. 80/2016 άρκρο 4 παρ.4
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Θ ςφμβαςθ αφορά το βιβλίο Ι του Ν. 4412/20164.
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα κακότι θ υποδιαίρεςθ εγκυμονεί τον κίνδυνο να
περιοριςτεί ο ανταγωνιςμόσ και να γίνει θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπερβολικά δφςκολθ από τεχνικισ
απόψεωσ ι ακριβι, κακότι θ ανάγκθ να ςυντονιςτοφν οι διάφοροι εργολάβοι των τμθμάτων ενδζχεται να
κζςει ςε ςοβαρό κίνδυνο τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
ΕΡΩΝΥΜΙΑ: ΔΘΜΟΣ ΡΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: Φρ. Ραπαχρθςτίδθ 137Α, Τ.Κ. 64100, Ελευκεροφπολθ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ: 2592 3 50031
ΦΑΞ: 2592 3 50077
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@dimospaggaiou.gr
Διαδικτυακόσ Ιςτότοποσ: www.dimospaggaiou.gr
Ρλθροφορίεσ : Γραφείο Ρρομθκειϊν Διμου Ραγγαίου, κ. Ράτςασ Δθμιτριοσ

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΙΕΤΗ
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ κα αποςταλεί για δθμοςίευςθ

 Στο Επιμελθτιριο Καβάλασ, Εμπορικό Σφλλογο, Ομοςπονδία ΕΒΕ
 Στον Διαδικτυακό Ιςτότοπο του Διμου Ραγγαίου
Τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ

 Στο ΚΘΜΔΘΣ
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ, μαηί με το δικαίωμα προαίρεςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των 109.536,10€,
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των επιβαρφνςεων (δαςμοί, τζλθ, δικαίωμα, φόρο) όπωσ ειδικότερα
ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ρροβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ το οποίο ενεργοποιείται πριν τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον και τα
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ το επικυμοφν για χρονικό διάςτθμα που δεν κα υπερβαίνει τθ χρονικι διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ5 προκειμζνου να καλυφκοφν οι τυχόν φκορζσ ςτον ναυαγοςωςτικό εξοπλιςμό χωρίσ
ευκφνθ του αναδόχου.
Θ προζλευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ είναι ίδιοι πόροι.
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2021 και ειδικότερα:

4
5

Βάςθ τθσ Υ.Α 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β').
Το δικαίωμα προαίρεςθσ πρζπει να αςκείται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ΕΣ 129/2017 Ρ ΚΤ7), και θ διάρκεια του δεν
υπερβαίνει τθ χρονικι διάρκεια τθσ κφριασ ςφμβαςθσ (ΕΣ 315/2017 Ρ ΚΗ)
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Α/Α

Κ.Α. Εξόδων

Ρεριγραφι

Ρροχπολογιςμόσ
ζτουσ 2021 *€+

1

70/6142.001

Ραροχι υπθρεςίασ για ναυαγοςωςτικι κάλυψθ παραλιϊν

109.536,10

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ
Ωσ καταλθκτικόσ χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 18.06.2021 θμζρα Παραςκευή και ϊρα λιξθσ
09.00. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ και ϊρασ καμία προςφορά δεν γίνεται δεκτι.
Πςοι επικυμοφν να υποβάλλουν προςφορά πρζπει να κατακζςουν ενςφράγιςτεσ ζγγραφεσ προςφορζσ,
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ανωτζρω.
Ραρζχεται ελεφκερθ, δωρεάν, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτθ μελζτθ και τα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ
ςτον Διαδικτυακό Ιςτότοπο του Διμου Ραγγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να λάβουν γνϊςθ
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ από το Γραφείο Ρρομθκειϊν κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν
επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ (παρ. 4 άρκρο 53 Ν. 4412/2016).
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διεξαχκεί ςτο Γραφείο τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Δθμαρχείου
Ραγγαίου, τθν 18.06.2021 θμζρα Παραςκευή, και ϊρα 10.00 π.μ. από το αρμόδιο όργανο.
Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν υποβάλλονται αποκλειςτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και απευκφνονται
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν αιτιματα για τθν
παροχι διευκρινιςεων και ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ζωσ
ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ
των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν6.
Τα αιτιματα για τθν παροχι διευκρινιςεων κακϊσ και οι διευκρινιςεισ κα αναρτϊνται ςτον Διαδικτυακό
Ιςτότοπο του Διμου Ραγγαίου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυνοδεφουν αυτι κατά ςειρά ιςχφοσ7
είναι:

 Θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ8.
 Το ςχζδιο ςφμβαςθσ τθσ υπθρεςίασ
 Οι ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων.
 Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ.
6
7
8

Άρκρο 121, παρ.5 του Ν. 4412/2016
Ν. 4412/2016 άρκ. 53, παρ. 2, περ. κα
Στθν ιεραρχία των πράξεων τθν ανϊτερθ κζςθ κατζχει θ πρόςκλθςθ, θ οποία υπερτερεί κάκε άλλου κειμζνου (ΣτΕ 3210/200, 2845/2006, ΕΣ΅.
300/2009 Τ7, 129/2011 ΚΤ6)
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 H τεχνικι ζκκεςθ.
 Το ςυμπλθρωμζνο από τον ανάδοχο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ.
 Το ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν. 1599/86
 Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν Ανακζτουςα
Αρχι επί όλων των ανωτζρω.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΦΟΡΕ
Οι προςφορζσ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα κατατεκοφν θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ:
info@dimospaggaiou.gr. Σε περίπτωςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων των δικαιολογθτικϊν δφναται θ
υποβολι τουσ με περιςςότερα email.
Πλα τα δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά κα είναι ςε μορφι PDF (δφναται να υποβλθκοφν
ςυμπιεςμζνα)
Πλεσ οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ αν ο προςφερϊν διακζτει ψθφιακι
υπογραφι, ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι ςκαναριςμζνεσ με τθν υπογραφι του και πριν τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα τισ κατακζςει όλεσ ςε ζντυπθ μορφι.
Επίςθσ9:

 Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ (παρ. 1 άρκρο 95 Ν. 4412/2016).
 Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ ι μθ ςφμφωνεσ με
τουσ ουςιϊδεισ όρουσ και προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.

 Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.

 Δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ
απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ (παρ. 1 άρκρο 57 Ν. 4412/2016).

 Κανείσ δεν μπορεί να εκπροςωπεί ςτθν ίδια διαδικαςία ανάκεςθσ περιςςότερεσ από μία εταιρείεσ ι
ζνωςθ προμθκευτϊν, οφτε να ςυμμετάςχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί εταιρεία
που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία. Στθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται όλεσ οι προςφορζσ εκτόσ αν
αποςυρκοφν από τον ενδιαφερόμενο όλεσ οι προςφορζσ που κατακζτει εκτόσ από μία με τθν οποία
κα ςυμμετζχει για λογαριαςμό του10.

 Θ προςφορά πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να αφορά το ςφνολο των ειδϊν και των ποςοτιτων
που περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ.

 Θ υποβολι προςφοράσ ςτθν διαδικαςία ανάκεςθσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο ςυμμετζχων ζχει λάβει
πλιρθ γνϊςθ τθσ πρόςκλθςθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, τουσ αποδζχεται δε πλιρωσ
και ανεπιφφλακτα και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ11.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Σφμφωνα με το άρκρο 25 του Ν. 4412/2016 υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα
μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:
9

10

11

Ν. 4412/2016 άρκ. 53, παρ. 2, περ. ιη «Τα ζγγραφα τισ ςφμβαςησ περιζχουν τουσ απαράβατουσ όρουσ, απόκλιςη από τουσ οποίουσ
ςυνεπάγεται την απόρριψη τησ προςφοράσ»
Δεν τίκεται κζμα καταςτρατιγθςθσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ από τθν κοινι εκπροςϊπθςθ ςτο διαγωνιςμό όταν οι ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ
κατακζτουν προςφορά για διαφορετικζσ ομάδεσ ειδϊν (ΕΣ 2018 – 45 Ρ ΚΣΤ)
ΑΕΡΡ 2017 – 36, 2019 – 228, ΣτΕ 2019 - 827
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α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ. , ιτοι Νορβθγία, Ιςλανδία ι
Λίχτενςτάιν),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
Δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ κα πρζπει να υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ μαηί με τθν προςφορά
τουσ τα εξισ δικαιολογθτικά:
Α) Ζλλθνεσ Ρολίτεσ ι Νομικά πρόςωπα θμεδαπά
1. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 (Α’ 75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που
εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ
προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016. Για τθν υποβοικθςθ τθσ ςφνταξθσ τθσ Υ.Δ.
επιςυνάπτεται πρότυπο τθσ.
Εφόςον υποβάλλεται από εταιρεία, θ υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόςωπό τθσ ι από πρόςωπο που ζχει ειδικά εξουςιοδοτθκεί για το ςκοπό αυτό (ςτθν τελευταία
περίπτωςθ προςκομίηεται και θ εξουςιοδότθςθ). Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε.), Ι.Κ.Ε. και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), θ Υ.Δ. πρζπει να υπογράφεται από τουσ
διαχειριςτζσ, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.
4412/201612. Σε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ςφμφωνα με τα παραπάνω ζχουν υποχρζωςθ
υπογραφισ τθσ ΥΔ, υπογράφουν ςτο τμιμα υπογραφϊν τθσ ίδιασ ΥΔ (και όχι διαφορετικήσ για κάθε
υπογράφοντα) ΥΔ13.
Ωςτόςο, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται μία ΥΔ, θ οποία είναι δυνατό να
φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα14 ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.15 16
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό
φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
2. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται
οι προχποκζςεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 73 και άρκρου 74 του Ν. 4412/2016. Θ υποχρζωςθ
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
12
13
14
15

16

ΑΕΡΡ 65/2017
Αναλογικά με τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. Ερϊτθςθ 38.
Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα. Εξακολουκεί να υφίςταται θ
δυνατότθτα να υπογράφεται θ ΥΔ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1
του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
ΕΣ 2017 – 208 Ρ ΚΣΤ & Ε.Σ. Ρράξεισ Ε Κλιμακίου 46, 58, 67/2018
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εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο. Το ανωτζρω ζγγραφο μπορεί να ηθτθκεί αυτεπάγγελτα από τθν Υπθρεςία, εφόςον
προςκομιςτεί ευκρινζσ φωτοαντίγραφο Αςτυνομικοφ Δελτίου Ταυτότθτασ των υπόχρεων17. Εάν από το
υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του αδικιματοσ για το οποίο καταδικάςκθκε ο
ενδιαφερόμενοσ, υποβάλλεται από αυτόν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν 1599/86, όπου αναφζρονται με
ςαφινεια τα αδικιματα αυτά. Θ Α.Α. μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ηθτιςει από τον ενδιαφερόμενο να
προςκομίςει αντίγραφα των καταδικαςτικϊν αποφάςεων προκειμζνου να αναηθτθκεί αν ζχει
καταδικαςκεί αμετάκλθτα για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ.
3. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι ο
προςωρινά ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφρια και επικουρικι), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ τθν
θμερομθνία υποβολισ του.
Το ανωτζρο πιςτοποιθτικό γίνεται αποδεικτό εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του,
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι τουσ18.
4. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο προςωρινά
ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα για
κάκε νόμιμθ χριςθ), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ τθν θμερομθνία υποβολισ
του.
Το ανωτζρο πιςτοποιθτικό γίνεται αποδεικτό εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του,
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι τουσ19.
Εφόςον ο ςυμμετζχων είναι εταιρία, υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ &
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ζχει ο οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει και όχι τα μζλθ τθσ διοίκθςθσ
ατομικά. Από τα πιςτοποιθτικά πρζπει να προκφπτει ότι θ εταιρεία ζχει εκπλθρϊςει τισ φορολογικζσ
και αςφαλιςτικζσ τθσ υποχρεϊςεισ για το απαςχολοφμενο από αυτι προςωπικό και των εκ των μελϊν
τθσ διοίκθςισ τθσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν (ΣτΕ ΕΑ 71/2011, 984/2008,
ΕΣ 2017 – 289 Ρ ΚΤ7).
5. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου νομικοφ προςϊπου20, που
είναι
 για φυςικά πρόςωπα και ατομικζσ επιχειριςεισ: Θ ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.
και θ βεβαίωςθ μεταβολισ εργαςιϊν φυςικοφ προςϊπου επιτθδευματία για τθν ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν, ωςτόςο, ο ςυμμετζχων δεν ζχει ςτθν κατοχι του κάποιο
από τα παραπάνω ζγγραφα, μπορεί να προςκομίςει απλι εκτφπωςθ των ςτοιχείων που παράγει το
TAXIS ςε ςχζςθ με τον χρόνο ζναρξθσ των εργαςιϊν και τισ δραςτθριότθτεσ του.
 για Ο.Ε. και Ε.Ε.: Επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηομζνου και
των εγγράφων τροποποιιςεϊν του ι Γενικό Ριςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ και Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΜΘ από όπου προκφπτει θ νόμιμθ ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου το/τα
πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.).
 Για Ε.Ρ.Ε.: Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του
διαγωνιηομζνου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο
καταςτατικό ι πρακτικό τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Εταίρων ι επικυρωμζνο αντίγραφο ι Γενικό
17

18
19
20

Του ιδίου φυςικοφ προςϊπου ςε περίπτωςθ ατομικισ επιχείρθςθσ ι του διαχειριςτι ςε περίπτωςθ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε.). ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ι του προζδρου και διευκφνοντα ςυμβοφλου
τθσ εταιρίασ κακϊσ και των μελλϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςε περίπτωςθ Α.Ε. ι των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςε περίπτωςθ
ςυνεταιριςμϊν (παρ. 7 άρκρο 107 Ν. 4497/2017).
Ραρ. 12 άρκ. 80 ν. 4412/2016
Ραρ. 12 άρκ. 80 ν. 4412/2016
Ραρ. 1 άρκρο 100 Ν. 4412/2016.
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Ριςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ και Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΜΘ από όπου
προκφπτει θ νόμιμθ ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα
τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα
υπογραφισ κλπ.).
 για Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.: Το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του
διαγωνιηομζνου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο
καταςτατικό ι το πρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρείασ ι Γενικό Ριςτοποιθτικό του
ΓΕΜΘ και Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΜΘ από όπου προκφπτει νόμιμθ
ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.),
κακϊσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων γίνονται αποδεκτά
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ21. Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.
(άρκρο 80 παρ.13 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 7αε του άρκρου 43 του
Ν.4605/2019)
6. Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ
εγκατάςταςθσ κακότι οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το
αντικείμενο τθσ προμικειασ. Το πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του22.
7. Στοιχεία Μθτρϊου Επιχείρθςθσ TAXISNET (εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ "Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ",
όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet))

Β) Αλλοδαποί ι Νομικά πρόςωπα αλλοδαπά
Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά, ζκδοςθσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ
Γ) Οι ςυνεταιριςμοί, ενϊςεισ, κοινοπραξίεσ
Πλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε ζνα μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ
ι κοινοπραξία, ςφμφωνα με τθ παρ. 6 του άρκρου 80 και το άρκρο 93 του Ν. 4412/2016, και
επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ (κεωρθμζνθ για το γνιςιο των υπογραφϊν των μελϊν τθσ) ςτθν οποία
κα αναφζρεται ότι ςτθν περίπτωςθ που επιλεγοφν για το ςυγκεκριμζνο ζργο, κα λάβουν οριςμζνθ
νομικι μορφι, εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παρ. 3
του άρκρου 19 του Ν. 4412/2016. Για τισ ενϊςεισ προμθκευτϊν θ προςφορά κατατίκεται από όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι από κοινό τουσ εκπρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ.
Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ /
κοινοπραξίασ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ23. Για τουσ ςυνεταιριςμοφσ απαιτοφνται
όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά και επιπλζον βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο
ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. Τον ςυνεταιριςμό εκπροςωπεί ο πρόεδροσ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου του.
ΟΔΘΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ


21
22
23

Πλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να ζχουν εκδοκεί το πολφ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, εκτόσ εάν ρθτά αναφζρεται
αλλιϊσ.

Ραρ. 12 άρκ. 80 ν. 4412/2016
Ραρ. 12 άρκ. 80 ν. 4412/2016
Άρκρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016
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Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016, ςε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά που εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα
νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, πρζπει να υποβάλλονται επικυρωμζνα από τθν
κατά το νόμο αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ ζδρασ του ιδρφματοσ που τα εκδίδει. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το N. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα
διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα24, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να
γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ.25, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε
από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το
νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από
το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 0510-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του
Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται
από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία
ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο26.



Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο ςυμμετζχων, δεν εκδίδει κάποιο
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό από αυτά που ηθτοφνται, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ,
αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερομζνου ι ςτα κράτθ μζλθ
όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από Υπεφκυνθ Διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ
καταγωγισ ι προζλευςθσ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν βρίςκεται ςτθν
αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται
για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει να φζρουν θμερομθνία εντόσ των ζξι μθνϊν πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.



Ππου ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ αναφζρεται υπεφκυνθ διλωςθ, εννοείται αυτι του Ν.
1599/1986, νόμιμα ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ.



Πλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ (παρ. 3
άρκρο 53 Ν. 4412/2016).



Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω
πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι
διατάξεισ του άρκρου 73 & 74 του Ν. 4412/2016.



Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα – εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ
ςτθν ελλθνικι (παρ. 4 άρκρο 92 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ κα πρζπει να υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ μαηί με τθν προςφορά
τουσ τεχνικι προςφορά, θ οποία κα αποτελείται από
1. τισ αντίςτοιχεσ άδειεσ ναυαγοςωςτϊν επικυρωμζνεσ από Λιμενικι Αρχι.
24

25
26

Είτε από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ
Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84), ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ.
Ρρβ. Άρκρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
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2. Υ.Δ. ότι τα προςφερόμενα είδθ εκπλθρϊνουν ι υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν που ζχουν τεκεί με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ
προςμετροφμενεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο
ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 97 του Ν. 4412/2016.
Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα
ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Μετά τθ
λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ,
αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ,
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε
όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και
δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ,
εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
(παρ. 4 άρκρο 97 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν αρικμοφνται από το αρμόδιο όργανο οι
φάκελοι των προςφορϊν με τθν ςειρά που επιδόκθκαν.
Οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ αποςφραγίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 100 του Ν. 4412/2016. Θ διαδικαςία
αποςφράγιςθσ είναι θ εξισ:
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο
φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Οι φάκελοι
των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά αρικμοφνται και μονογράφονται από το
αρμόδιο όργανο προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μετά το πζρασ του πρϊτου ςταδίου.
Κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, προςφορζσ που παρουςιάηουν κατά τθν κρίςθ του αρμόδιου
οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ ι ςοβαρι αντίκεςθ από τουσ όρουσ των
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Επίςθσ προςφορζσ που είναι αόριςτεσ και
ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ με ςχετικι αιτιολόγθςθ.
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ,
τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ ι
υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτθν ΥΔ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. (άρκρο 102 του Ν. 4412/2016).
Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ κρίνονται όςεσ προςφορζσ κα προχωριςουν ςτο επόμενο ςτάδιο του
διαγωνιςμοφ (άνοιγμα οικονομικϊν προςφορϊν), ι κα αποκλειςτοφν ωσ μθ κανονικζσ ι απαράδεκτεσ.
Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 26 του Ν. 4412/2016 μθ κανονικζσ κεωροφνται: α) όςεσ δεν πλθροφν
τισ προχποκζςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ (διακιρυξθ, μελζτθ, κλπ), β) όςεσ παρελιφκθςαν
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εκπρόκεςμα, γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά ςτοιχεία ακζμιτθσ πρακτικισ, όπωσ ςυμπαιγνίασ ι
διαφκοράσ, δ) όςεσ κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι αςυνικιςτα χαμθλζσ ςφμφωνα με το άρκρο 88
του Ν. 4412/2016.
Σφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 26 του Ν. 4412/2016 απαράδεκτεσ προςφορζσ κεωροφνται
ςυγκεκριμζνα: α) όςεσ υποβάλλονται από προςφζροντεσ οι οποίοι δεν διακζτουν τα απαιτοφμενα
προςόντα και β) όςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ κακορίςκθκε
και τεκμθριϊκθκε πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Κατά το δεφτερο ςτάδιο αποςφραγίηονται οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν.
Δεδομζνου ότι κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ, ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Διμοσ
Ραγγαίου επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων (παρ. 1 άρκρο 90 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΣΑΙΩΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016 ο Διμοσ Ραγγαίου με ειδικά αιτιολογθμζνθ
απόφαςι του, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ:
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων
των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι
β) αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016.
Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διμου Ραγγαίου, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τον Διμο Ραγγαίου,
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,
ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.
Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ο Διμοσ
Ραγγαίου μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2, ο
Διμοσ Ραγγαίου ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω τμιμα, εφόςον
επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν.
Ο Διμοσ Ραγγαίου διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε
φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Στον προςωρινά ανάδοχο αποςτζλλεται ςχετικι πρόςκλθςθ υποβολισ των αποδεικτικϊν εγγράφων
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 2690/1999
(Α’ 74), όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του
οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.27.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για
τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ28.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
θ ανακζτουςα αρχι τα διακζτει ιδθ και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν29 ι ζχει τθ δυνατότθτα να
λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα
προεπιλογισ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να δθλϊςει τθν εκνικι βάςθ
δεδομζνων με Υ.Δ.
Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι
ψευδι ι ανακριβι ι αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα ι
ςτθν προκεςμία και παράταςθ αυτισ που του δόκθκε, τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ,
δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τθσ παροφςθσ θ προςφορά του
απορρίπτεται και προςκαλείται να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, με τθν ίδια διαδικαςία, ο
προςφζροντασ που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ, κατά περίπτωςθ, πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι
διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται (παρ. 3 άρκρο 103 Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με
τθν παρ. 20 άρκρου 107 του Ν. 4497/2017).
Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει
αποκλειςτεί οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει (παρ. 2 άρκρο 105 Ν. 4412/2016).
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ30:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 14 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ
ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τθσ δεφτερθσ παραγράφου του
άρκρου 14,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ιτοι εφόςον ζχει
27

28
29
30

Απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου, φορολογικισ & αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ απευκείασ
ανάκεςθσ (Ε.Σ. 2018 – 21 Ρ ΚΤ7)
Ραρ. 2, αρκ. 103 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 Ν. 4412/2016.
Ραρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016
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παρζλκει θ προκεςμία άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δεκαπζντε (15)31 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ, εφόςον πλθρείται θ προχπόκεςθ του άρκρου 130 του Ν. 4270/2014 (παρ. 4 άρκρο 105 Ν.
4412/2016).
Με τθν πρόςκλθςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί
ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα
ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
(παρ. 5 άρκρο 105 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΑΕΙ – ΠΡΟΦΤΓΕ ΠΡΟ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Οι ενςτάςεισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζχουν προκεςμία άςκθςθσ πζντε (5) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ
παράλειψθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με ζνα τοισ εκατό (1%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο,
ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016. Οι ενςτάςεισ που υποβάλλονται ενϊπιων τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ διαβιβάηονται άμεςα ςτθν οριςκείςα επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με το εδάφιο α
τθσ παρ. 11, του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016.
Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων υποβάλλει τθν ζνςταςθ ςτο αρμόδιο όργανο προκειμζνου να
αποφαςίςει ςχετικά, μαηί με τθ ςχετικι γνωμοδότθςι τθσ. Στθν τελευταία περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι
αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ άςκθςθσ ζνςταςθσ κατά τθσ πρόςκλθςθσ θ
Α.Α. αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν (παρ. 2
άρκρο 127 Ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 33 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017).
Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ, προ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςθ τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ.
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

ΑΡΘΡΟ 15. ΤΜΒΑΗ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από 22.06.2021 μζχρι 30.09.2021.
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που με τθν προςφορά του
αποδζχεται ο ανάδοχοσ και τθν προςφορά του αναδόχου. Θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ
αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ:

31

Δεν μπορεί να υπερβαίνουν τισ 20 θμζρεσ βάςθ παρ. 27 άρκ. 107 Ν. 4497/2017
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α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
β. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
γ. Τισ παραδιδόμενεσ υπθρεςίεσ.
δ. Τθν προςφερόμενθ τιμι.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ.
ςτ. Τισ ςχετικζσ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ.
η. Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ και ριτρεσ.
θ. Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν.
κ. Τον τρόπο πλθρωμισ και αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, εφόςον προβλζπεται
αναπροςαρμογι.
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:


Εκτελζςτθκαν οι εργαςίεσ ςτο ςφνολο τουσ.



Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ υπθρεςία που εκτελζςτθκε.



Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.



Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΡΑΣΗΕΙ
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. που βαρφνει τον Διμο, για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (παρ. 3 άρκρο 350 Ν.4412/2016), ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ
1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β') 32
γ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3%, υπζρ
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και Α.Ε.Ρ.Ρ., και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του
Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα και αποδίδεται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 8% για υπθρεςίεσ33 επί του κακαροφ ποςοφ, ιτοι επί τθσ αξίασ που απομζνει μετά τθν
αφαίρεςθ του ΦΡΑ και των τυχόν κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου που βαρφνεται ο Ρρομθκευτισ.

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τμθματικοφ ι ςυνολικοφ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυγκροτείται
τριμελισ επιτροπι παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου ςφμφωνα με όςα
κακορίηονται ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016.

32

33

Σφμφωνα με το ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β και τον οδθγό για Α.Α. περί τθσ κράτθςθσ που εξζδωςε θ Α.Ε.Ρ.Ρ. Θ υποχρζωςθ κράτθςθσ
υφίςταται για όλεσ τισ ςυμβάςεισ ανεξαρτιτου ποςοφ και χρθματοδότθςθσ βλ. ερωτιςεισ – απαντιςεισ ςτον ιςτοχϊρο τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.
http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php/syxnes-erotiseis
Άρκρο 64 Ν. 4172/2013. Οι αμοιβζσ που λαμβάνει νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα το οποίο δεν ζχει τθ φορολογικι του κατοικία και δεν
διατθρεί μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα δεν υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου (Υπ. Οικ. ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ 2016)
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ΑΡΘΡΟ 18. ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για τθν επίλυςθ των τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν κατά τθν διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ
και κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια Καβάλασ.

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ34
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ
μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν
περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων-πλθρωμϊν35.
Ο ΔΘΜΑΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΘΣ ΦΙΛΙΡΡΟΣ

34
35

Άρκρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016
Θ προκεςμία πλθρωμισ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τριάντα θμερολογιακζσ θμζρεσ και ςε ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ (π.χ. ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ τθσ ΑΑ ςτισ αρχζσ του ζτουσ) τισ εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υποβολι του τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου
για πλθρωμι εγγράφου (Ν. 4152/2013 περ. 3α & 6 υποπαράγραφοσ Η.5)
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