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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ
Δ/ΝΗ TΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Καππενήζι 18 Ιοςλίος 2017
Απιθ.Ππυη.:10846
Απιθ. Διακήπςξηρ:26/2017

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Επαναληπηικού ςνοπηικού διαγωνιζμού για ηην «Μίζθωζη μησανημάηων έπγος για καθαπιζμό
δπόμων για πςποπποζηαζία» ΟΜΑΔΑ Α΄ (Επγαζία καθαπιζμού με σπήζη διαμοπθωηήπα (γκπέινηεπ)
από 160HP έωρ 190HP με ηο σειπιζηή)
πποϋπολογιζμού 5.952,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ

Ζχοντασ υπ’ όψθ:
1) α) Το Ν. 4412/2016«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8.8.2016).
β) Το N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων».
γ) Το Ν. 2286/1995, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μετά τθν εφαρμογι του Ν. 4412/2116.
δ) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» κι άλλεσ διατάξεισ».
ε) Το Ν. 3852/2010«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).
ςτ) Το Ν. 3463/2006«Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), όπωσ
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν. 3536/2007.
2) α) Τον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017 και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α.: 70.6233.004, όπου
υπάρχει εγγεγραμμζνθ πίςτωςθ για τθν εν λόγω υπθρεςία για το ζτοσ 2017.
β) Τθν από αρικ. 767/15-06-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ.
γ)Τθν αρ. 36/2017 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου.
δ) Το με αρ. Ρρωτ. 8793/13-06-2017 πρωτογενζσ αίτθμα του Διμου Καρπενθςίου για τθν εκτζλεςθ τθσ
υπθρεςίασ, το οποίο καταχωρικθκε ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων λαμβάνοντασ
ΑΔΑΜ 17REQ001528725.
ε) Τθν υπ’ αρικμ. 279/15-06-2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία διατίκενται οι
ςχετικζσ πιςτϊςεισ κακϊσ και ορίηεται ο τρόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ωσ ςυνοπτικόσ
η) Τθν υπ’ αρικμ. 340/17-07-2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με θ οποία αφορά τθν
κατάρτιςθ των όρων τθσ Διακιρυξθσ.
κ) Τθν υπ’ αρικμ. 325/07-07-2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίνεται το 1ο
πρακτικό (προςωρινϊν αναδόχων)
θ) Τισ αρικ. 15968/2014, 15975/2014 & 16498/2015 αποφάςεισ Δθμάρχου περί του οριςμοφ
Αντιδθμάρχων, μεταβίβαςθσ ςε αυτοφσ ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθσ
υπογραφϊν εγγραφϊν.
κ) Τθν ανάγκθ των υπθρεςιϊν του Διμου για τθ ςχετικι υπθρεςία.
Ππου ςτθ διακιρυξθ γίνεται παραπομπι ςε ειδικοφσ νόμουσ και ςε πράξεισ που εκδόκθκαν κατ’
εξουςιοδότθςθ αυτϊν, αυτι αναφζρεται ςε κάκε μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ, ςυμπλιρωςθ ι
αντικατάςταςθ τοφτων.
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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ για τθν «Μίςθωςη μηχανημάτων ζργου για καθαριςμό δρόμων για
πυροπροςταςία» ΟΜΑΔΑ Αϋ(Εργαςία καθαριςμοφ με χρήςη διαμορφωτήρα (γκρζιντερ) από 160HP ζωσ
190HP με το χειριςτή), όπου δεν υπιρξε ανάδοχοσ με τον από 3-07-2017 ςυνοπτικό διαγωνιςμό, για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου για πυροπροςταςία τθσ αντιπυρικισ περιόδου 2017.
Άρθρο 1: Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ –τοιχεία φορζα υλοποίηςησ
Αναθέτουσα αρχή : Δήμοσ Καρπενηςίου
Οδός
: Φδρασ 6 - Καρπενιςι
Ταχυδρ. Κώδικας
: 361 00
Τηλέφωνο
: 2237350075
Telefax
: 2237089076
E-mail
:
Κωδικόσ NUTS 2010 : EL243
Α.Φορζασ υλοποίηςησ : Δήμοσ Καρπενηςίου
Α.Φ.Μ.
: 998895715
Δ.Ο.Υ.
Καρπενθςίου
Οδόσ
: Φδρασ 6 - Καρπενιςι
Ταχυδρ. Κϊδικασ
: 361 00
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων ςφμβαςησ και τευχϊν
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 για
τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:
α) θ αρ. : 10847/18-07-2017 περίλθψθ διακιρυξθσ,
β) θ παροφςα διακιρυξθ,
γ) θ αρ. 36/2017 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου,
δ) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι
επί όλων των ανωτζρω.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία τθσ Δ.Τ.Υ. του
Διμου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (Υπεφκυνοσ κ. Κεφαλάσ Δθμιτριοσ, τθλ 2237350075). Μποροφν
επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν καταβάλλοντασ τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ που ανζρχεται ςε δζκα (10)
ευρϊ εκτόσ αν αναλάβουν με δαπάνθ και επιμζλειά τουσ τθν αναπαραγωγι.. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν
να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν,
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Η
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον
ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά ηην «Μίζθωζη μησανημάηων έπγος για καθαπιζμό δπόμων για
πςποπποζηαζία» ΟΜΑΔΑ Α΄ (Επγαζία καθαπιζμού με σπήζη διαμοπθωηήπα (γκπέινηεπ) από
160HP έωρ 190HP με ηο σειπιζηή) με (CPV: 90610000-6) για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηος
Δήμος για πςποπποζηαζία για ηην ανηιπςπική πεπίοδο 2017. Η πποζθοπά θα ππέπει να
ζςμθυνεί με ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ και ηηρ μελέηηρ (ζςγγπαθή
ςποσπεώζευν, ηιμολόγιο μελέηηρ, ενδεικηικό πποϋπολογιζμό και ηεσνική έκθεζη).

2. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον
διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται
ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του
Ν.4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του
Ν.4412/2016
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Άρθρο 4: Προχπολογιςμόσ τησ ςφμβαςησ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 5.952,00 Ευρϊ και αναλφεται ςε:
Κακαρι αξία: 4.800,00 €
Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ: 1.152,00 €

Άρθρο 5: Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του προχπολογιςμοφ του
Διμου και θα βαπύνει ηον κωδικό απιθμό 70.6233.004 ηος πποϋπολογιζμού για το ζτοσ 2017.
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ
0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με
το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011.
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο.
4. Η πλθρωμι κα γίνει τμθματικά, για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, μετά τθν ζκδοςθ ςχετικϊν
τιμολογίων που κα περιλαμβάνουν τα μθχανιματα που μιςκϊκθκαν και τθν ζκδοςθ χρθματικοφ
εντάλματοσ πλθρωμισ. Κάκε τμθματικι πλθρωμι κα γίνεται μετά τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν βεβαιϊςεων
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ και κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά και
ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016)]
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεςησ – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
αποκλειςτικά µόνο βάςει τιμισ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ παραλαβήσ των προςφορϊν –Σόποσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ 1η
Αυγοφςτου 2017, ημζρα Σρίτη. Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 10:00 π.μ. Μετά τθ λιξθ
τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Φδρασ 6, 361 00 Καρπενιςι.
Εάν ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχκεί τθν παραπάνω αναφερόμενθ θμερομθνία, λόγω κωλφματοσ ι ζλλειψθ
απαρτίασ τθσ επιτροπισ, κι εφόςον ςυντρζχουν ζκτακτεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ι λόγοι ανωτζρασ βίασ, ι ςε
περίπτωςθ αναβολισ τθσ πραγματοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ γι άλλουσ ςοβαροφσ λόγουσ, τότε ο
διαγωνιςμόσ κα επαναλθφκεί, χωρίσ καινοφργια δθμοςίευςθ, τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ςτον ίδιο τόπο
και ϊρα.
Άρθρο 8: Τποβολή φακζλου προςφοράσ
1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 είτε (α) με κατάκεςι
τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με
κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι
κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και
ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ
για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για
κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε
ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά του …………..1
1

Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail) και ςε
περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ.
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για τον Επαναλθπτικό διαγωνιςμό για τθν: «Μίςθωςη μηχανημάτων ζργου για καθαριςμό δρόμων για
πυροπροςταςία» ΟΜΑΔΑ Αϋ (Εργαςία καθαριςμοφ με χρήςη διαμορφωτήρα (γκρζιντερ) από 160HP ζωσ
190HP με το χειριςτή)
με ανακζτουςα αρχι το Διμο Καρπενθςίου
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 01-08-2017
3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 9.
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά
και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ
παρ. 2.
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α`
188).
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11.
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει
ωσ μθ κανονικζσ.
7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
8. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα
ακόλουκα:
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω:
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει : το Τυποποιθμζνο
ζντυπο ΤΕΥΔ
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το παραπάνω
δικαιολογθτικό για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ
Η παράλειψθ προςκόμιςθσ ζςτω και ενόσ από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ι θ προςκόμιςθ
δικαιολογθτικϊν που δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ και του νόμου, ςυνεπάγεται τον
υποχρεωτικό αποκλειςμό του ενδιαφερόμενου από τον διαγωνιςμό.
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3. Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και ςτθν αρ. 36/2017 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου. Συγκεκριμζνα υποβάλλεται Σεσνική έκθεζη του διαγωνιηόμενου με
όλα τα προσ μίςκωςθ είδθ για τα οποία κατατίκεται θ προςφορά, ςτθν οποία κα αναφζρεται θ περιγραφι
του κάκε προςφερόμενου είδουσ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ - τεχνικά χαρακτθριςτικά του
ςυμπεριλαμβανομζνου και του ζτουσ καταςκευισ και των αρικμϊν κυκλοφορίασ, τα παρελκόμενα κάκε
μθχανιματοσ, κακϊσ και ο εξοπλιςμόσ αυτοφ το τεχνικό προςωπικό, οργάνωςθ επιςκευϊν, ςυντιρθςθσ,
service κλπ..
4. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και ςτθν αρ. 36/2017 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου.

Η ζκπτωςθ δίνεται ςτισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ μελζτθσ που κα εκφράηεται ςε
ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό. Το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, αναγράφεται
ολογράφωσ και αρικμθτικά. Στουσ ενδιαφερομζνουσ χορθγείται απ' τθν υπθρεςία για υποβολι
ςτο διαγωνιςμό ζντυπο προςφοράσ, που κα ςυμπλθρωκεί από τουσ ςυναγωνιηόμενουσ
Αρνθτικζσ εκπτϊςεισ δεν κα γίνουν δεκτζσ.
Άρθρο 10: φςτημα υποβολήσ οικονομικϊν προςφορϊν
1.Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται με ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτα εκατό (%)
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
2. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
3. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.
Άρθρο 11: Παραλαβή προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςησ αξιολόγηςησ – Κατακφρωςη
1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ
α) Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα
λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςασ
(ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και
θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι
περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να
τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Η υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Η
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ
5

17PROC001711041 2017-07-18
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και
ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ
θμερομθνία και ϊρα.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ, θ οποία καταχωρείται ςτο ςχετικό πρακτικό, μαηί με
τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του
Διμου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ
χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 3
εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο
16 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ 2
εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν.
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με τθν
υπεφκυνθ διλωςθ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 14, θ διαδικαςία
ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ,
είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε
για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
β) Η Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
άρκρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
6

17PROC001711041 2017-07-18
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό
ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ
αναδόχου.
γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου
16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των
άρκρων 12, 13 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 14, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ
ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ 3 εργαςίμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ,
προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
δ) Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό 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. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Άρθρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ ςτον διαγωνιςμό
1. Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν
ςφμφωνα με το άρκρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που αςκοφν επαγγελματική δραςτηριότητα ςχετική με
το αντικείμενο τησ εν λόγω διακήρυξησ
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν.
4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια
που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ
κοινοπραξία).
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλειςμοφ
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει
ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν
πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ
L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων
είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν
αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι
τουσ.
3. Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ ’εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2
του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται
θ παράγραφοσ 2.
4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
α) δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/16,
β) Ζχει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ είτε ςτο Διμο Καρπενθςίου, είτε ςτθν ζδρα δραςτθριότθτασ του
οικονομικοφ φορζα
Άρθρο 14: Εγγυήςεισ ςυμμετοχήσ
Σφμφωνα με το άρκρο 72 (παρ. 1α) του Ν.4412/16 δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
Άρθρο 15: ΣΕΤΔ
Τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρκρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 .
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Σθμείωςθ1: Η υποχρζωςη υποβολήσ τυποποιημζνου εντφπου υπεφθυνησ δήλωςησ (Τ.Ε.Υ.Δ )του άρθρου 79
παρ 4 Ν.4412/16 ,περί μη ζκδοςησ τελεςίδικησ καταδικαςτικήσ απόφαςησ αφορά ςε κάθε πρόςωπο που
είναι μζλοσ του διοικητικοφ, διευθυντικοφ ή εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ή ζχει
εξουςία εκπροςϊπηςησ, λήψησ αποφάςεων ή ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςη του προηγοφμενου εδαφίου
αφορά ιδίωσ:
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνησ ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.),
τουσ διαχειριςτζσ,
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευθφνοντα Σφμβουλο, καθϊσ και όλα τα μζλη του
Διοικητικοφ Συμβουλίου.
Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μζςα)
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 12 και 13
τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν του
άρκρου 7, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (α) και κατά τθν ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (β) τθσ παροφςασ.
β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των
δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των ζξι μθνϊν που
προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 7.
γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να
φζρουν θμερομθνία εντόσ των ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 7.
δ. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 12 και 13 πρζπει να ικανοποιείται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
ε. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά
2. Δικαιολογητικά μη ςυνδρομήσ λόγων αποκλειςμοφ του άρθρου 13
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (ποινικοφ
μητρϊου) ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι
αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου
1 του άρκρου 13.
β) για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογική ενημερότητα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (αςφαλιςτική ενημερότητα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ
ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά είναι:
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον οικονομικό φορζα,
(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και αφορά τόςο τθν
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά όλα τα ταμεία ςτα οποία καταβάλλονται ειςφορζσ
από τον εργοδότη για όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδήποτε ςχζςη εργαςίασ ςτην επιχείρηςη
του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν και των διοικοφντων, που είναι
αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο
Ίδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον
οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ,
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ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν και των διοικοφντων (δθλαδι των μελϊν του Δ.Σ. για τθν Α.Ε., του
Διαχειριςτι των Ε.Ρ.Ε., όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.), κα προκφπτει κατά κανόνα: α) από το
καταςτατικό (για τουσ εργοδότεσ και τουσ διοικοφντεσ) και β) κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα ςτθν
οποία κα εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν
επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, ανάλογα με τθν χϊρα ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα
τθσ. Σε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ προςωπικοφ ςε κάποια χϊρα δεν κεωρείται από αρμόδια αρχι τότε ο
ςυμμετζχων πρζπει να υποβάλλει μαηί με τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει
τθν ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ. Σε
χϊρεσ που δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ. Τα ζγγραφα
αυτά κα υποβάλλονται μαηί με τα πιςτοποιθτικά τθσ παραγράφου αυτισ.
γ) για τθν παράγραφο 4 του άρκρου 13 Βεβαιϊςεισ μη οφειλήσ, ςε ιςχφ τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ,
i. από το Τμιμα Ταμείου του Διμου Καρπενθςίου και είτε ςτθν ζδρα του Διμου
ii. από το Τμιμα Ταμείου του Διμου τθσ ζδρασ δραςτθριότθτασ του οικονομικοφ φορζα.
Επίςθσ ωσ δικαιολογθτικά υποβάλλονται
α ) Πιζηοποιηηικό / βεβαίωζη ηος οικείος επαγγελμαηικού μηηπώος του Ραραρτιματοσ XI του
Πποζαπηήμαηορ Α' ηος ν. 4412/2016, έκδοζηρ ηελεςηαίος εξαμήνος ππιν από ηην ημεπομηνία
κοινοποίηζηρ ηηρ έγγπαθηρ ειδοποίηζηρ ηος άπθπος 19 με ηο οποίο να πιζηοποιείηαι η εγγπαθή
ηοςρ ζε αςηό και ηο ειδικό επάγγελμά ηοςρ.

β) Τα προβλεπόμενα τθσ αρ.: 36/2017 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου
Καρπενθςίου.
γ) Φωηοανηίγπαθα ηων αδειών κςκλοθοπίαρ ηων οσημάηων-μησανημάηων.
δ) Φωηοανηίγπαθα ηων αζθαλίζηπων ηων οσημάηων-μησανημάηων.
ε) Απόδειξη καηαβολήρ – εξόθληζηρ ηων ηελών κςκλοθοπίαρ ηων οσημάηων-μησανημάηων.
η) Άδεια σειπιζηή Μ.Ε.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) εωσ (δ) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2
του άρκρου 13, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ
προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων
ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των
δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2
του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ
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χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ.
και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων
(Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν
κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Άρθρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για έξι (6) μήνερ από τθν
επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει τθν ιςχφ τθσ. Η παράταςθ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα
ίςο με τθν ανωτζρω αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που
αποδζχονται τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ
δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των
άρκρων 72 παρ. 1 περίπτ. α και 97 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 18: Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ
1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
χωρίσ Φ.Ρ.Α.
2.Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία, πρζπει
να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία.
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων
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ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Άρθρο 19: Ενςτάςεισ
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Η προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ,
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Κατά τθσ διακιρυξθσ ι λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, χωρεί ζνςταςθ θ
οποία υποβάλλεται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου,
φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ
ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο επιςτρζφεται με
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
Άρθρο 20: Γλϊςςα διαδικαςίασ
1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε
άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, 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. Η μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία
του ΥΡ.ΕΞ., 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.
3 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 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί
Δικθγόρων.
4 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.
5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν
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επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία
διερμθνζων.
Άρθρο 21: Δημοςιότητα - Δαπάνεσ δημοςίευςησ
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε μια τοπικι εφθμερίδα, κα τοιχοκολλθκεί ςτον
πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου και κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr και
www.karpenissi.gr) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για τθν «Ενίςχυςθ
τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια», ενϊ ολόκλθρθ θ διακιρυξθ κα
καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων του άρκρου 11 του Ν 4013/11.
Άρθρο 22: ειρά ιςχφοσ εγγράφων τησ ςφμβαςησ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια/υπθρεςία είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ
κατωτζρω.
1. Το ςυμφωνθτικό
2. Η παροφςα διακιρυξθ
3. Η αρ. 36/2017 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίςεων για τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ο Διμοσ παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και
οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, μζχρι και τθν προθγοφμενθ θμζρα από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που
ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
Άρθρο 24: Σεκμήριο από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ
αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ
τθσ .
Άρθρο 25: Χρόνοσ, τόποσ και διάρκεια εκτζλεςησ
1.Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να ηοποθεηήζει από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ηα μησανήμαηα
έηοιμα ππορ σπήζη ζηα ζημεία πος θα ηος ςποδείξει η Διεύθςνζη Τεσνικών Υπηπεζιών ηος
Δήμος. Την εςθύνη για ηην παπακολούθηζη ηηρ οπθήρ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ θα έσει ηο
απμόδιο Τμιμα του Διμου, το οποίο κα εκδίδει ςχετικι βεβαίωςθ για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα

μίςκωςθσ μετά τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων τιμολογίων από τον ανάδοχο.
2. Εάν λόγω βλάβθσ ι ςυντιρθςθσ και μόνον απουςιάςει κάποιο μθχάνθμα, ο ανάδοχοσ οφείλει να το
αντικαταςτιςει άμεςα με άλλο αντίςτοιχο μθχάνθμα.
3 Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθ
διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κακϊσ και με τα τζλθ κυκλοφορίασ και αςφάλειεσ που αφοροφν το προσ μίςκωςθ
μθχάνθμα.
4 Αν τα μθχανιματα παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τυχόν παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 217 του ν. 4412/2016,
επιβάλλεται πρόςτιμο επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα. Το
παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων
μθχανθμάτων, χωρίσ ΦΡΑ.
5 Η παραλαβι των προσ μίςκωςθ ειδϊν και θ ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ κα γίνει
από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου, που ορίηεται με απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου,
ςτον χϊρο και χρόνο που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των
μθχανθμάτων διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί,
ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα γίνει με μακροςκοπικι εξζταςθ. Η αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ
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ςυντάςςει το ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ςφμφωνα με τα άρκρα 219 και 220 του ν.
4412/2016
6 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των μθχανθμάτων
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν
αντικαταςτιςει τα μθχανιματα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Κατά τα λοιπά, για τθν παράδοςθ – παραλαβι των μθχανθμάτων ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 216 ζωσ
220 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορεσ ρυθμίςεισ
Η δζςμευςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ, αποφαςίςτθκε με τθν υπ’αρικμ. 279/15-06-2017 Απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ και θ ζγκριςθ διενζργειασ τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ με τθν 340/18-07-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

ΟΤΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
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