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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

∆ΗΜΟΣ TOPEIROY
ΕΥΛΑΛΟ
ΞΑΝΘΗ
67200
ΕΛΛΑ∆Α
EL514
2541352601
25413-52650
infotopeirou@gmail.com
Τµήµα ∆ιοικητικών- Οικονοµικών Υπηρεσιών
Γρηγοριάδης Γεώργιος
www.topeiros.gr

Στοιχεία φορέα υλοποίησης της προµήθειας:
∆ήµος Τοπείρου, Α.Φ.Μ: 090379296, ∆.Ο.Υ.: Ξάνθης, ∆ιεύθυνση έδρας : Εύλαλο, Τ.Κ. 67200.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (µη κεντρική αναθέτουσα αρχή) {άρθρο 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016} και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση υποτοµέας ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα
της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δηµόσιων υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας 1
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.topeiros.gr
β) Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους έως και την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα του ∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν –µε ευθύνη του
προσφέροντος- και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο -, στη διεύθυνση του δηµαρχιακού
καταστήµατος, προκειµένου να λάβουν αριθµό πρωτοκόλλου, αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισµού να βρίσκονται στα χέρια της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που περιέρχονται µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαµβάνονται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου και
παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη
διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές & επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
γ) Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση
του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή, από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Τοπείρου, στον
δικτυακό τόπο: http://www.τopeiros.gr, και από το Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
δ) Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε τη διαδικασία του διαγωνισµού και τους
όρους της παρούσας από το τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Τοπείρου, τηλ. 2541352604. Όσον αφορά τις
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τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική µελέτη, εκτιµώµενη αξία µπορούν να πληροφορηθούν από την αρµόδια υπηρεσία του
τµήµατος τοπικής Οικονοµική Ανάπτυξης τηλ25410-41941(κ.Γρηγοριάδης Γεώργιος).
ε) Υπεύθυνη Υπηρεσία για την εκτέλεση της σύµβασης είναι το τµήµα τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης του
∆ήµου Τοπείρου.
στ) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». Η παρούσα διακήρυξη θα
αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων).
ζ) Οι οικονοµικοί φορείς, εφόσον επιθυµούν, µπορούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
infotopeirou@gmail.com τυχόν διευκρινιστικά ερωτήµατα µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
η) Ωστόσο, όλοι ανεξαιρέτως οι οικονοµικοί φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν στο ως άνω e-mail δήλωση
πρόθεσης συµµετοχής για τον ∆ιαγωνισµό, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή σε όλους τυχόν συµπληρωµατικών
διευκρινίσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι δεν αποστείλουν την ως άνω δήλωση, µπορούν και πάλι να
συµµετάσχουν στη διαδικασία, πλην όµως η Αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για τυχόν
έγγραφα και διευκρινίσεις των οποίων δεν έλαβαν γνώση και τα οποία δόθηκαν/κοινοποιήθηκαν στους υπόλοιπους
συµµετέχοντες. Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να ελέγξουν το κείµενο της ∆ιακήρυξης που θα παραλάβουν
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου από άποψη πληρότητας και να ελέγχουν την ιστοσελίδα του ∆ήµου για
τυχόν διευκρινίσεις.

1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση

Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της διακήρυξης της σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ.
1γ) του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Τοπείρου. Η δαπάνη για την εν παρούσα δηµόσια
σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 00-6142.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 του
Φορέα.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του ∆ήµου Τοπείρου έτους
2019, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας ∆ιακήρυξης,
λαµβάνοντας υπόψη το Π.∆. 31/2018 (ΦΕΚ 61/04-04-2018/τεύχος Α΄).
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 58.280,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:47.000,00 € ΦΠΑ : 11.280,00€).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 4 µήνες και συγκεκριµένα από την 01/06/2019 έως και την 30/09/2019.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στη σχετική µελέτη που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της τιµής.

1.4

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» - Τροποποιήσεις σε δηµόσιες συµβάσεις», και
ιδίως του άρθρου 107, σχετικό έγγραφο ΕΑΑ∆ΗΣΥ (αριθ. 6796/16.11.2017, Α∆Α: 6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99).

Του Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α'/2017) «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και
άλλες διατάξεις», στο άρθρο 18 του οποίου προβλέπονται τροποποιήσεις των άρθρων 377 και 379 του ν.
4412/2016.
Του Ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013».
Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του άρθρου 1
«Εφαρµογή Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων» που αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 8
του Ν. 4155/2013.
Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
Του άρθρου 1 παρ. Ζ' (προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου
2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5
(Συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων και ∆ηµοσίων Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) της παρ. Ζ του Ν.
4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».
Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» και του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 », όπως
ισχύει,
Του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει.
Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις” και την αρ. Πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752 /22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών
αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως µε τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α,
άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3- 2009, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8), 3,
Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».4
Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (άρθρο
209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007,
τ. Α΄) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
Του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής
Νοµοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.5
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Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021.
Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου
38 του ως άνω νόμου.

Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15.
Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα».
Του Π.∆. 23/2000 «Καθορισµός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής

εκπαιδεύσεως. Καθορισµός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιµενικές Αρχές ως και
καθορισµός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισµός περιπτώσεων
υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωµένες ή µη παραλίες, για την προστασία των λουσµένων στο
θαλάσσιο χώρο», όπως ισχύει.
Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία».
Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
Του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
Της αριθ. 12 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Αποφ. 290/2015 µε Α∆Α 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΒ) µε
θέµα «Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης»,
Της αριθ. 13 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Αποφ. 295/2015 µε Α∆Α ΨΤΜ2ΟΞΤΒ-ΗΞ4) µε
θέµα «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δηµοσίων συµβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας»,
Της αριθ. 17 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Αποφ. 181/2016 µε Α∆Α ΩΕ7ΤΟΞΤΒ-Ε7Ω) µε
θέµα «Ενίσχυση συµµετοχής των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων»,
Της αριθ. 19 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Αποφ. 31/2017 µε Α∆Α 7ΗΡ1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ) µε θέµα

«Συµβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «∆ηµόσιες
συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
Της αριθ. 22 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Αποφ. 44/2017 µε Α∆Α 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) µε θέµα

«Τροποποίηση των συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους».
Της µε αρ. Απόφασης Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος
Β') µε την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜ∆ΗΣ.
Το αριθ. πρωτ. 3468/30-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α: ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ) µε θέµα
«Ενηµέρωση για τη δηµοσίευση του Ν. 4472/2016, τροποποίηση διατάξεων Ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α.
ΚΗΜ∆ΗΣ».
Της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'), «Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)».
Τις διατάξεις του άρθρου 74 Θέµατα Λιµενικής Αστυνοµίας του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ Α 184/29-11-2017).
Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισµού για την κάλυψη των αναγκών πρόσληψης ναυαγοσωστών και οργάνωσης
των λουτρικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Τοπείρου.
Την αριθ. 44/2018 σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.
Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ∆ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)
“18REQ002978580 2018-04-23”.
Της υπ' αριθ. 102/2018 Α.Ο.Ε. για την διάθεση της πίστωσης. (Α∆Α: 7ΜΑ9ΩΛΟ-ΧΙ3), Έγκριση
Πρωτογενούς Αιτήµατος 18REQ003030110 2018-05-03, (Αριθ. Απόφασης Ανάληψης ∆απάνης 463/2018,
δηµοσιευµένη στη διαύγεια µε Α∆Α: 6ΓΝ8ΩΛΟ-33Ζ),
Της υπ' αριθ. 111/2018 Α.Ο.Ε. για την έγκριση διενέργειας της εργασίας και κατάρτισης των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών.
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
5

Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω
απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική
εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.

1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17 / 05 / 2019 και ώρα 10:00 π.µ.
Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και µε courier ή ταχυδροµείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ηµέρα και ώρα.

1.6

∆ηµοσιότητα

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, τοπική ή της έδρας του
νοµού.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και
εισπράττονται κατά την πληρωµή της σύµβασης (ή πληρώνονται από τον ανάδοχο τουλάχιστον έως την πληρωµή του χρηµατικού
εντάλµατος), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/09, που παρότι
έχουν καταργηθεί σύµφωνα µε την περ. (35) της παρ.1 του άρθρου 377, παραµένουν σε ισχύ µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του
άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος η 1η Ιανουαρίου 2021.
Μετά την τροποποίηση της περιπτ. 68 του άρθρου 377, από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017, όπως διατυπώνεται παραπάνω, η
υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ.28/1980, διατηρείται µέχρι την
1.1.2021. (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Οδηγία 19).
Επιπλέον έχει ισχύ και ο βοηθητικός πίνακας αποτύπωσης των υποχρεωτικών δηµοσιεύσεων στον εθνικό τύπο κατά το Ν.
4412/2016 (ηµ/νια δηµοσίευσης 20/04/2018). http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20180420-PIN_1YPOXREWSEIS_DHMOSIEYSEWN_TYPOS.pdf
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου
2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.
topeiros.gr

1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους, (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν.
4412/2016).
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοιες.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν
κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
διαγωνισµού, όπως προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την
ανάθεση της σύµβασης.

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•
•
•

η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής,

•

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες/διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆],
η επισυναπτόµενη µελέτη (τεχνική περιγραφή, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, εκτιµώµενη αξία) του
∆ήµου,

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή µέρους αυτών οι ενδιαφερόµενοι απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο ...(6).. ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο
τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι
οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των
εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. (Άρθρο 53, παρ.3 του ν.
4412/2016).
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188)6. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της
6

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο7.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.8
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα ∆ικηγόρων ή
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από
την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς µεταφραστές
του Ν. 3712/2008 (ΦΕΚ 225/05.11.2008 τεύχος Α΄).
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.9
Σύµφωνα µε την παρ. 4 αρ. 92 ν. 4412/2016 ορίζεται ότι τα τυχόν τεχνικά/ενηµερωτικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική (άρθρο 80 παρ.10 Ν.4412/2016).
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντας την
µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της προσφοράς.
Οι τυχόν δαπάνες για µεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειµένου συµµετέχοντος ή/και
αναδόχου ή άλλου που θα χρησιµοποιήσει συµµετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και οι
δαπάνες διερµηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συµµετέχοντος ή/και αναδόχου
και των στελεχών του/τους µε την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συµµετέχοντα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συµµετοχής σε
συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου.
Όσον αφορά την Εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016) ισχύουν τα εξής:
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
7
8
9

Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
άρθρο 107 παρ. 17 του Ν. 4497/2017

ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα,
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
δ) Το περιεχόµενό της να είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της ∆ιακήρυξης (από
πιστωτικό ίδρυµα) και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
ε) Όσον αφορά τα γραµµάτια παρακαταθήκης µε το οποία παρέχονται εγγυήσεις σε διαγωνισµούς δηµοσίου τοµέα και
εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση όρων των συµβάσεων, διαφέρουν από τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζών. Οι όροι ότι η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως, ότι το ποσό της θα
καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, κ.λ.π. όροι , αφορούν τις παρεχόµενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές
και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται µε εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής
(Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάµενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις µη προσωποπαγείς ενστάσεις του
πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και για
την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηµατικό ποσό για δικό του λογαριασµό. Συνεπώς οι ως άνω
αναφερόµενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται π εγγύηση, ως µη συνάδοντες µε τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν
πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραµµάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων
70991/27.05.2013)
ζ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν
προκαταβολής.
η) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 132, 217 του Ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παροχής των
υπηρεσιών κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες.
θ) Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών: εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
ι) Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Τοπείρου επικοινωνούν µε τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. (άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).
[Στο παράρτηµα της παρούσας υφίσταται υπόδειγµα εγγυητικών επιστολών τραπεζικού καταστήµατος / ΕΤΑΑ]

2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.10
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή11 για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
10
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Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016.

αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.12 Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 4412/2016)

2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν
αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα
13
αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, [για τη διαφορά δωροδοκίας και
διαφθοράς βλ. υποσηµ. 10 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ Οδηγία 20]
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση
της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
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Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του
οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,

Συµβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ.7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους
εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 14
2.2.2.2. Φορολογικές και Ασφαλιστικές Οφειλές.

α. Τρόπος γνώσης
Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη
και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016)
γ) σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 1 και 5 της παρ. Α του άρθρου 39 του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.2017 τεύχος A'):
Α) 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α' 147) µετά την περίπτωση β' προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:
«γ) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
2063/∆1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα'
και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
Στο ελληνικό δίκαιο, ο τελεσίδικος χαρακτήρας αφορά στη δικαστική απόφαση, ενώ η δεσµευτική ισχύς αφορά
στη διοικητική απόφαση. (ΕΑΑ∆ΗΣΥ Οδηγία 20)
β. Κύρια και επικουρική ασφάλιση
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. (άρθρο
73 παρ.2 Ν.4412/2016)
γ. Άρση λόγου αποκλεισµού
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του:
- είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά
περίπτωση,
των
δεδουλευµένων
τόκων
ή
των
προστίµων
- είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016)
Και τούτο, διότι, για την επιβολή του υπό κρίση λόγου αποκλεισµού ενδιαφέρει η τρέχουσα συµµόρφωση,
δεδοµένου ότι αυτός αφορά σε συνεχιζόµενη παραβίαση που λαµβάνει χώρα στο παρόν και δεν επεκτείνεται σε
παραβιάσεις του παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω περιπτώσεις άρσης του λόγου
αποκλεισµού προβλέπονται στην ίδια την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, χωρίς να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής ή της εθνικής νοµοθεσίας για αντίθετη πρόβλεψη. (ΕΑΑ∆ΗΣΥ Οδηγία 20).

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο
2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
14

Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.

δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω
πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό της παρ. 2.2.2.2. (παρ. 2 του άρθρου 73) αποτελεί
δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος
{όπως ενδεικτικά δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος}.

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις (άρθρο 73 Ν. 4412/2016):
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 ,
(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
(γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φoρείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79,
(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, «µε κατάλληλα µέσα», ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 16
2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας
σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις
ως άνω περιπτώσεις.
2.2.2.6. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η
ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. Προσφέρων
15
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Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.
1 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.

οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)17 και 2.2.3.4
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν
τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου
2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις
της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.18
2.2.2.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η
ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.

« Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ »

2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή ζητούµενων υπηρεσιών. Ειδικότερα εφόσον οι
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση/βεβαίωση/ άδεια ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να
µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση
αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού.
Θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από Λιµενική Αρχή της Χώρας
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα.
Ειδικά για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς απαιτείται να προσκοµίσουν έγγραφα που
αποδεικνύουν την άσκηση επαγγέλµατος (συναφές µε το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης):
- Καταστατικό Σύστασης Εταιρίας
- Πιστοποιητικό Οικείου Επιµελητηρίου
- Έναρξη Επιτηδεύµατος (έναρξη ∆.Ο.Υ.)
- Βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

2.2.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ισολογισµούς των ετών 2015, 2016, 2017 όπου το ύψος του µέσου κύκλου
εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων της παρούσας δηµόσιας σύµβασης και για τα 3 έτη να είναι τουλάχιστον ίσος µε το
ποσό του προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ, της υπό ανάθεση υπηρεσίας. 19
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών
χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων της παρούσας δηµόσιας σύµβασης για όσες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το ποσό του προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ, της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, να προσκοµιστούν επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών
∆ηλώσεων ή άλλο αντίστοιχο δικαιολογητικό. Σε περίπτωση επιχείρησης που έχει συσταθεί το προηγούµενο έτος και δεν έχει
καταρτίσει ισολογισµό απαιτείται να προσκοµιστεί ισοζύγιο γενικής λογιστικής τελευταίου βαθµού για τον ∆εκέµβριο του 2017
17

Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Άρθρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
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Άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 4412/2016.
18

και αντίγραφα περιοδικών δηλώσεων.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, απαιτείται:
α) να διαθέτουν το απαιτούµενο µηχανικό, ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τεχνικό εξοπλισµό κατ’ είδος σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της επισυναπτόµενης µελέτης και του Π.∆. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄/2018).
β) να διαθέτουν το απαιτούµενο για την εργασία προσωπικό ειδικά εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό (µε την
απαιτούµενη άδεια) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της επισυναπτόµενης µελέτης και του Π.∆. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄/2018).
γ) να διαθέτουν άδεια από τις αρµόδιες αρχές µηχανοκίνητου επαγγελµατικού ταχύπλοου σκάφους ολικού µήκους
τουλάχιστον 5m, εγγεγραµµένο σε βιβλίο εγγραφής µικρών σκαφών το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές όπως
αναφέρονται στην επισυναπτόµενη µελέτη και στο Π.∆. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄/2018).

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
(∆εν απαιτούνται επιπλέον κριτήρια επάρκειας για την παρούσα διακήρυξη)

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών – ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της
παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης,
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, το προβλεπόµενο από το
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), (Β/3698/16-11-2016), το οποίο
αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆20 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες
της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του νόµου 4497/2017, προστίθεται άρθρο 79Α µετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της υπογραφής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύµβασης/Τυποποιηµένου
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης και εισάγεται πλέον η δυνατότητα υπογραφής του µόνο από το νόµιµο εκπρόσωπο ή το
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.
Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την
αναγκαία νοµική µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά για
κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο
εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση
εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της.
Η ηµεροµηνία υπογραφής του ΤΕΥ∆, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι εντός του χρονικού διαστήµατος από την
ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να
συµπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, Μέρους ΙΙΙ και Μέρους VI.
Από το Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να συµπληρώσουν µόνο το εξής
κριτήριο: Την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής».

Για τα υπόλοιπα κριτήρια του Μέρους IV οι συµµετέχοντες δεν απαιτείται να παράσχουν πληροφορίες.
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Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα
αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος
VI Τελικές δηλώσεις

Το Μέρος V του ΤΕΥ∆ δεν θα συµπληρωθεί από τους συµµετέχοντες.

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα – ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης Από τον Προσωρινό Ανάδοχο
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
21
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 , όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 παρ. 26 του Ν. 4497/2017.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.7)22.
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.2.1,
2.2.2.2 και 2.2.2.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν23.

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά
κατακύρωσης:
Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο
έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) τους διαχειριστές και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη,
στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
ο νόµιµος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας,
τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο
ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή,
όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον
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Άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που
αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες
αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση
προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση
διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.
Σε περίπτωση που δεν δύναται ο προσωρινός ανάδοχος να προσκοµίσει το απόσπασµα του ποινικού µητρώου, λόγω
αδυναµίας έκδοσης από την αρµόδια δηµόσια αρχή, οφείλει να υποβάλει αντίγραφα δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας για τους
υπόχρεους προσκόµισης και τα ποινικά µητρώα θα τα αναζητήσει αυτεπάγγελτα η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού.
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β) για την παράγραφο παραγράφους 2.2.2.2α και β πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από
το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα
περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Οι ασφαλιστικές ενηµερότητες αφορούν τόσο τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούµενο
σε αυτούς προσωπικό (και όχι µόνο για το Ι.Κ.Α.).
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Π.∆. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι Α.Ε. εταιρείες, είναι υποχρεωµένες να
ασφαλίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τα µέλη του ∆.Σ., εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. Οι οµόρρυθµες
εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους, όσο
και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Οι
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των
διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό, για τον Πρόεδρο
και για τον ∆/νων Σύµβουλο. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων
τους.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε το
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη από το νόµιµο
εκπρόσωπο για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούµενος και οφείλει να καταβάλει εισφορές η
εταιρεία.
Για την παράγραφο 2.2.2.2.γ, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς25.
Ωστόσο, µετά από σχετικό ερώτηµα ∆ήµου, η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων απάντησε µε το υπ’ αριθ. ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017 έγγραφό της ότι σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ.
ΕΣ-334130-2017/10001 έγγραφο του Ειδικού Γραµµατέα του ΣΕΠΕ και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, έχει
εφαρµογή η παρ. 2 του άρθρ. 80 του Ν.4412/2016 και αντικαθίσταται το πιστοποιητικό µε ένορκη βεβαίωση. Η µη εφαρµογή
επί του παρόντος της έκδοσης πιστοποιητικού γίνεται προκειµένου η Υπηρεσία να απλουστεύσει και να ολοκληρώσει την
διαδικασία χορήγησής του. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του
Ειδικού Γραµµατέα του ΣΕΠΕ η έκδοση πιστοποιητικού από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν από 13-11-2017 εκδοθεί
σε βάρος του οικονοµικού φορέα και σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
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Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά,
τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί
με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
υποσυστήματος.
Άρθρο 80 παρ.2γ του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017

προσφοράς, προς το παρόν δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί καθώς είναι προς ολοκλήρωση η διαδικασία υλοποίησης σχετικής
λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Για τους ως άνω λόγους, επί του παρόντος, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80
του Ν. 4412/2016 που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού µε ένορκη βεβαίωση.
γ) για την παράγραφο παραγράφους 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται
από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό
ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα
οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. Με εκτύπωση
της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet».
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του N. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής
δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Επιπλέον θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
από Λιµενική Αρχή της Χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα.
Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας)
προσκοµίζουν ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου
εργασιών τους κατά τα τρία προηγούµενα έτη ή για το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της (εφόσον είναι µικρότερο από
τρία έτη), προκειµένου να αποδεικνύεται πως ο ανάδοχος διαθέτει το απαιτούµενο ύψος του µέσου κύκλου εργασιών στον τοµέα
δραστηριοτήτων της παρούσας δηµόσιας σύµβασης ίσο τουλάχιστον µε το ποσό του προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ, της υπό
ανάθεση υπηρεσίας. Σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, να προσκοµιστούν επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων
Φορολογικών ∆ηλώσεων ή άλλο αντίστοιχο δικαιολογητικό. Σε περίπτωση επιχείρησης που έχει συσταθεί το προηγούµενο έτος
και δεν έχει καταρτίσει ισολογισµό απαιτείται να προσκοµιστεί ισοζύγιο γενικής λογιστικής τελευταίου βαθµού για τον
∆εκέµβριο του 2017 και αντίγραφα περιοδικών δηλώσεων.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 προσκοµίζουν
α) Τουλάχιστον τρεις συµβάσεις αντικειµένου υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., και η
µία τουλάχιστον σύµβαση να είναι συνολικού ποσού τουλάχιστον ίσου προς το 50% του προϋπολογισµού της
δηµοπρατούµενης παροχής υπηρεσίας µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
β) Κατάλληλη άδεια από τις αρµόδιες αρχές µηχανοκίνητου επαγγελµατικού ταχύπλοου σκάφους ολικού µήκους

τουλάχιστον 5m, εγγεγραµµένο σε βιβλίο εγγραφής µικρών σκαφών το οποίο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές όπως
αναφέρονται στην επισυναπτόµενη µελέτη και στο Π.∆. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄/2018).
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
της παραγράφου 2.2.5 (δεν απαιτείται για την παρούσα διακήρυξη).
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό
πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή
του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Ειδικότερα πρέπει να προσκοµιστούν τα κάτωθι:
Για τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ή
βεβαίωση µεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευµατία για την συγκεκριµένη δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο
συµµετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, µπορεί να προσκοµίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων
που παράγει το TAXIS σε σχέση µε τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.
Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το
οποίο οφείλει να υποβάλλει :
1. Αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν.
4250/2014) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ.
(τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο
έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στον οικείο Μ.Α.Ε.
2. Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό για την ανάληψη της
δηµοπρατούµενης προµήθειας και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν
υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα και µόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς
και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να
υποβάλλει:
α) Επικυρωµένο αντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού και
β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο
οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων
στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται
από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19
παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9 Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.26
Σηµείωση: Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση τρίτων στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο συµµετέχων
οικονοµικός φορέας, υπεργολάβων στις δυνατότητες των οποίων στηρίζεται ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας, καθώς και για
τους υπεργολάβους στις δυνατότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας, ανεξαρτήτως του ποσοστού
υπεργολαβίας που προτίθεται να αναθέσει.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών,
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός ενενήντα (90) ηµερών που προηγούνται της ηµεροµηνίας
υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εξήντα (60) ηµερών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας για την υποβολή της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο τιµής.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα ∆ιακήρυξη και στη σχετική µελέτη, για
όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες ανά είδος. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής
µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5,
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ∆ήµος Τοπείρου, ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Εύλαλο, 67200.
είτε (β) µε αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, ∆ήµος Τοπείρου, ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Εύλαλο,
67100
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Τοπείρου, ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Εύλαλο, 67200
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία
και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά
του ………………………….… i
για τις Εργασίες: «
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ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΜΑΓΓΑΝΩΝ-ΕΡΑΣΜΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ »

Άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

µε αναθέτουσα αρχή «∆ήµος Τοπείρου»
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 17 / 05 / 2019 και ώρα 10:00 π.µ.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η οποία
αναγράφει το διαγωνισµό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή
επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»,
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό,
επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου
1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη
υποβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από
την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασµό του οικονοµικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την
οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν
το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό
πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου .doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές-Τεχνική Περιγραφή” της σχετικής µελέτης της ∆ιακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
Για την παρούσα δηµόσια σύµβαση θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής για την τεχνική προσφορά:
1) Ο προσφέρων είναι υποχρεωµένος επί ποινή αποκλεισµού να συµπληρώσει τον παρακάτω πίνακα
συµµόρφωσης. Ακολουθεί περιγραφή των στηλών του πίνακα συµµόρφωσης.
Στήλη Προδιαγραφή-χαρακτηριστικά: στην στήλη αυτή αναγράφεται: «Συµµόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της
µελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και του τιµολογίου
µελέτης.
Στήλη απαίτηση: Στην στήλη απαίτηση έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι

υποχρεωτική για τον προσφέροντα, οι συγκεκριµένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα
διακήρυξη και προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.
Στήλη απάντηση: Στην στήλη απάντηση σηµειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Απαίτηση

Απάντηση

Γενικά
Συµµορφώνοµαι ως προς τους όρους της
διακήρυξης, της µελέτης, των τεχνικών
προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της συγγραφής
υποχρεώσεων τους οποίους αποδέχοµαι
ανεπιφύλακτα.

ΝΑΙ

Η προσφορά µου ισχύει για 180 ηµέρες και για τυχόν
παράταση. Παραιτούµαι από κάθε δικαίωµα
αποζηµίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης
του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

ΝΑΙ

Οι παραλίες θα επανδρωθούν µε κατ΄ επάγγελµα
ναυαγοσώστες οι οποίοι θα κατέχουν
άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ από αρµόδια λιµενική
αρχή, καθώς και τον πλήρη εξοπλισµό
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 31/2018

ΝΑΙ

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα προσκοµίσω
σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου
δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί για την
εκτέλεση της εργασίας. Ο κατάλογος αυτός, σε
περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη, θα
ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον
υπεύθυνο του ∆ήµου Τοπείρου.

ΝΑΙ

2) Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρει
τους πόρους (ανθρώπινους, µηχανικούς & τεχνικούς) που θα χρησιµοποιήσει και στην οποία θα αποδεικνύεται
πως καλύπτονται οι απαιτήσεις της επισυναπτόµενης µελέτης και του Π.∆. 31/2018.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική
οικονοµικών προσφορών

Προσφορά»

/

Τρόπος

σύνταξης

και

υποβολής

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που περιλαµβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συµπληρωµένο και κατάλληλα υπογεγραµµένο. {Το υπόδειγµα της
οικονοµικής προσφοράς που αποτελεί κοµµάτι της διακήρυξης, είναι µόνο προς διευκόλυνση των προµηθευτών και δεν χρειάζεται
απαραιτήτως να είναι το ίδιο}.
Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ. (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/2016). Στις διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: H τιµή του προς προµήθεια
υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προ
βλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονοµικός φορέας που έχει προσφέρει την χαµηλότερη τιµή.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη
λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω
αρχική διάρκεια. Ο χρόνος παράτασης προβλέπεται σε 90 ηµέρες.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της
διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις
παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων
δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει,
και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
ι) στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν
εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε
δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσµίας του άρθρου 1.5 της
παρούσης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης

δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να
διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης (η ώρα και ηµέρα υποβολής αναγράφεται τόσο
στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο µονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και ώρα, ή µετά τη λήξη της παραλαβής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των
δικαιολογητικών συµµετοχής.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Με την παρ.18 του άρθρου 107 του νόµου 4497/2017, αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016 και
ορίζεται πλέον ότι το αποτέλεσµα κάθε διακριτού σταδίου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου, επικυρώνεται µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά της οποίας χωρεί ένσταση κατά το άρθρο 127 ή προδικαστική
προσφυγή κατά το άρθρο 360, κατά περίπτωση, καθώς επίσης προσδιορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα
αποτελέσµατα όλων των σταδίων µπορούν να επικυρώνονται µε µια µόνο απόφαση. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
«Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Ειδικά, για τις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία
έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία απόφαση, κατά
τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συµβάσεις µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται µια απόφαση, µε
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β)
του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία
έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύµφωνα µε το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε
εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ».

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων των
κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής/τεχνικών προσφορών. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα
αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας. Τα ανωτέρω υπό
στοιχεία α και β στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα
κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από
τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων δύναται να επικυρώνονται µε µία απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου27 - ∆ικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτής.
Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.3 - 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου.
Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την
απόφαση κατακύρωσης.
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Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ηµέρες» από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. «Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β'
της παραγράφου 1 του άρθρου 106».

3.4

Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων «µε εκτιµώµενη αξία
κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ» (χωρίς Φ.Π.Α.)

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν
γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Τοπείρου, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας.
Οι ενστάσεις κοινοποιούνται σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται. Ο ∆ήµος Τοπείρου υποχρεούται να γνωστοποιήσει (µε κάθε
πρόσφορο µέσο) στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων που λαµβάνονται για τις ενστάσεις.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη υποβληθείσες. Οι ενστάσεις, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εξετάζονται από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων
του ∆ήµου Τοπείρου.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών. (άρθρο 127 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 32 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
(ΕΑΑ∆ΗΣΥ Οδηγία 19 2η έκδοση)

3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη
του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά

την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης . Το περιεχόµενό της
είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.

4.2

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι όροι της παρούσας
και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/2016), τους όρους τους οποίους αποδέχεται µε την
προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος,.
Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των
διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της
σύµβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια της Ξάνθης σύµφωνα µε
το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους, µέσω του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τοπείρου, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.

4.4

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 201 και του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης
28
της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται µε απόφαση της Α.Α. 29 30

4.5

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
28
29
30

Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Άρθρο 201 ν. 4412/2016.
Άρθρο 132 παρ. 1 α ν. 4412/2016.

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες
και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.5.2. Η σύµβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 [µόνο για συµβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας/φύλαξης – δεν ισχύει στη παρούσα διακήρυξη].

4.6

Υπεργολαβία

4.6.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.6.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας31. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους
της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.6.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της
σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα
της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε δεδουλευµένου µήνα µετά την έγγραφη πιστοποίηση καλής
εκτέλεσης των εργασιών και κατόπιν της προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να επισυναφθούν στο
χρηµατικό ένταλµα πληρωµής.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4
του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/16).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016 32.

31
32

παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή
της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (8,00%) επί του καθαρού ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του
Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14).
ε) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών),
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συµβάσεων που υπάγονται στο Ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την
πηγή προέλευσης χρηµατοδότησης. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). Η απόφαση του πέµπτου εδαφίου είναι η
κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Οικονοµικών µε την
οποία ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών
ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της κράτησης. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε και είναι
η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').
στ) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία κατά την πληρωµή του
προµηθευτή.
5.1.3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Σε περίπτωση που η πληρωµή του
συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από
αυτήν του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές), καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει
πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος33 από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη
συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού
από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της
προκαταβολής µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας
της σύµβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της
συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι
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υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες
παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν
στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης34

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των παραγράφων
5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1

Παρακολούθηση της σύµβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου Τοπείρου η οποία και θα εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο του ∆ήµου για όλα τα ζητήµατα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της [ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή
παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση] να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή
υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση [ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων] δύνανται να ορίζονται και άλλοι
υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

6.2

∆ιάρκεια σύµβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την 01/06/2018 έως και την 30/09/2018 βάσει των διατάξεων του Π.∆.
31/2018.

6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο προβλεπόµενος από τις κείµενες διατάξεις
έλεγχος και µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση
επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως
άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι
προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των
34

Άρθρο 205 του ν. 4412/2016.

σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί
της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης
(Αναφέρεται στη σχετική µελέτη της αρµόδιας υπηρεσίας,, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης). {Τεχνική
περιγραφή, τιµολόγιο, συγγραφή υποχρεώσεων}.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥ∆
Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση µε βάση την τυποποιηµένη υπεύθυνη δήλωση
Τ.Ε.Υ.∆. που διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,,
η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή, µε βάση τα
έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί
µε τα ως άνω έγγραφα. Η ως άνω δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιµη µορφή προκειµένου να συντάξουν οι
οικονοµικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
Της εταιρείας ………………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ ……………………………………………………………………………………………………………….
∆/νση Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………
Τηλ ……………………………………………………………………………………………………………………
Φαξ …………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………..
Προς: ∆ΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆απάνες προσωπικού (ναυαγοσωστών, χειριστή
ταχυπλόου) µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές
∆ιάφορες δαπάνες (φαρµακευτικός εξοπλισµός,
διασωστικός εξοπλισµός, οριοθέτηση παραλιών)
Λειτουργικές δαπάνες εξοπλισµού (αντικατάσταση
– φθορές - απώλειες του µηχανολογικού
εξοπλισµού, ασφαλιστική κάλυψη λοιπά συναφή
τέλη και φόροι)
Παροχή Μηχανοκίνητου µικρού ταχύπλοου
σκάφους, εγγεγραµµένο σε Βιβλίο Εγγραφής
Μικρών Σκαφών ως επαγγελµατικό, ολικού µήκους
τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, χρώµατος εξωτερικά
πορτοκαλί, εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα για
την κατηγορία του εφόδια. Στο µέσο των πλευρών
του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραµµένη η
ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η
ένδειξη RESCUE BOAT, µπλε απόχρωσης.
Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µόνιµα
εγκατεστηµένο προβολέα, καθώς και µε VHF GPS PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
– ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ.

Α.Τ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κατ’αποκοπή
(Απαιτείται
Ανάλυση στον
επόµενο
πίνακα)

1

2

Τεµ

2

3

Τεµ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(-€-)

ΣΥΝΟΛΟ
Φπα 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας Ανάλυσης ∆απανών Προσωπικού
(Βάσει και του παραρτήµατος της επισυναπτόµενης µελέτης)
∆ΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (για 4 µήνες) µε Π∆ 31/2018
Ηµεροµίσθιο
Ηµέρες
26
Απασχολούµενοι το µήνα
Ρεπώ (4 ρεπώ το µήναΧ6)
Υπερεργασίες /µήνα/απασχ (2ώρες/εβδοµ Χ 4 εβδ. ) = 8 ώρες
Υπερεργασίες (20% ωροµισθ) (8 ώρες Χ 6 απασχ Χ 4 µήνες)
Γενικό σύνολο (µισθών, ρεπώ, Υπερωριών) / µήνα
Μήνες (4 Χ 6.988,32)
Κυριακές (18 Χ 6 απασχ)

5
20
160

4
108

∆ΑΠΑΝΗ
(-€-)

∆ώρο Χριστ +Επ.Αδείας (21ηµ Χ 6απασχ)
Μερικό σύνολο (µήνες, Κυριακές, Επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές (24,56 %)
Γενικό Σύνολο Μισθοδοσίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Πιστωτικού Ιδρύµατος
Υπόδειγµα/Σχέδιο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο βάσει άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)
ΕΚ∆ΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία Έκδοσης…………………..
Προς το ∆ήµο Τοπείρου
ΕΥΛΑΛΟ τ.κ. 67200
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώi.
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως και µέχρι του ποσού των …………………………………………ΕΥΡΩ (και ολογράφως),
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση
της σύµβασης για την Υπηρεσία µε τίτλο: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019 σύµφωνα µε την αριθ. ----------/2019 διακήρυξη και την αριθ. …………../2019 απόφαση της οικονοµικής
επιτροπής περί κατακύρωσης του διαγωνισµού.
Το ανωτέρω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και µόνο αιτία, θα απαλλάξουµε τον πελάτη µας τον οποίο
εγγυόµαστε, µόνο µετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής µας από κάθε ευθύνη που µπορεί να προκύψει από την
προκειµένη εγγύηση, ή µετά την επιστροφή σε εµάς του σώµατος της παρούσας εγγυητικής επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………………………………………i (χρόνος λήξης εγγυητικής)
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

