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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:
Ø στισ περιπτώσεισ εταιρειών περιορισμένησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) τουσ διαχειριστέσ και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριστέσ και τα ομόρρυθμα μέλη,
Ø στισ περιπτώσεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ø ο ίδιοσ, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
Ø ο νόμιμοσ εκπρόσωποσ σε περίπτωση ιδιωτικήσ κεφαλαιουχικήσ εταιρείασ,
Ø 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 Δήλωση 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 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.
β) για την παράγραφο παραγράφουσ 2.2.2.2α24 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.Δ. 258/05 και τισ τροποποιήσεισ αυτού, οι Α.Ε. εταιρείεσ, είναι
υποχρεωμένεσ να ασφαλίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό
3% τουλάχιστον. Οι ομόρρυθμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
24

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.
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οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ωσ προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1τησ
παρούσασ για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησησ, λήψησ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ωσ εκπρόσωποσ του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόσωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησήσ του κατά το χρόνο υποβολήσ τησ προσφοράσ ή το
αρμοδίωσ εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίεσ
σύναψησ συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψησ σύμβασησ.20
Στην περίπτωση υποβολήσ προσφοράσ από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνησ Δήλωσησ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλοσ τησ ένωσησ.

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα – Δικαιολογητικά 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 παρούσασ και κατά τη σύναψη τησ σύμβασησ στισ περιπτώσεισ του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201621, 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.

Δικαιολογητικά 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 κράτουσ20
21
22
23

Πρβλ. ομοίωσ ανωτέρω υποσημειώσεισ ωσ προσ την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
Άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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τησ ομάδασ έργου

ομάδα έργου

Συμμετοχήσ

Ο υποψήφιοσ Ανάδοχοσ, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεισ
συνεργασίασ των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνησ Δήλωσησ.
2.6. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών τησ Ομάδασ Έργου από τα οποία να
αποδεικνύεται ευθέωσ και χωρίσ άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα
επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τισ απαιτήσεισ που αναλαμβάνει όπωσ προκύπτει
από τον ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην ομάδα Έργου.
Διευκρινίσεισ
1. Ο υποψήφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει εκτόσ των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσησ και κάθε
άλλο στοιχείο τεκμηρίωσησ που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον
διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή τησ πρότασησ και όχι εκ
των υστέρων.
2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
· τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσησ πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα
με τη φύση τουσ χωριστά για κάθε Μέλοσ τησ Ένωσησ / Κοινοπραξίασ ή συγκεντρωτικά για την
Ένωση / Κοινοπραξία,
· οι απαιτήσεισ των ανωτέρω προϋποθέσεων και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
μπορούν να καλύπτονται μερικώσ για κάθε ένα μέλοσ τησ ένωσησ/ κοινοπραξίασ, με την
προϋπόθεση ότι στο σύνολό τησ, η προσφορά τησ ένωσησ/ κοινοπραξίασ καλύπτει εξ' ολοκλήρου τισ
απαιτήσεισ των ανωτέρω εδαφίων
3. Στοιχεία τεκμηρίωσησ που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτόσ τησ ελληνικήσ, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τουσ στην Ελληνική γλώσσα.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείρισησ
Δεν 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 – Δικαιολογητικά
Συμμετοχήσ
Προσ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίσκονται σε μία από τισ
καταστάσεισ τησ παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογήσ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τησ παρούσησ, προσκομίζουν κατά την υποβολή τησ προσφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογητικό συμμετοχήσ, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνησ Δήλωσησ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
ΠαράρτημαIΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τισ συνέπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ19 καταρτίζεται από τισ αναθέτουσεσ αρχέσ βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματοσ
Α τησ Απόφασησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τουσ προσφέροντεσ οικονομικούσ
φορείσ σύμφωνα με τισ οδηγίεσ τησ Κατευθυντήριασ Οδηγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το
ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα τησ ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Σε όλεσ τισ περιπτώσεισ, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενόσ οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησησ, λήψησ
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνησ Δήλωσησ (ΤΕΥΔ), το
19

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
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ΚοινΣΕπ, καταγραφή των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα επιθυμούσαν να μετατραπούν σε
φορείσ κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ, να παράσχουν ανά πάσα στιγμή πληροφορίεσ σε
ενδιαφερόμενουσ)
Στισ υποχρεώσεισ του κάθε μέλουσ τησ ομάδασ εργασίασ τησ ΔΣΚΕ περιλαμβάνονται κατ
ελάχιστον τα παρακάτω παραδοτέα:
Αναφορέσ
Μηνιαίεσ καταστάσεισ εργασίασ
Μηνιαίεσ εκθέσεισ πεπραγμένων
Ημερολόγια και δελτία επισκέψεων ενδιαφερομένων
Όλα τα ελάχιστα παραδοτέα θα είναι ελεγμένα και υπογεγραμμένα από τον Υπεύθυνο
Συντονισμού τησ δομήσ.
Η Ομάδα Εργασίασ θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστο από:
- Ένα στέλεχοσ με εκπαίδευση στον τομέα του περιβάλλοντοσ με έμφαση στην
δασολογία, καθώσ το μεγαλύτερο μέροσ του Δήμου Τοπείρου είναι προστατευόμενη
περιοχή και περιλαμβάνει σημαντικά οικοσυστήματα (πχ Δάσοσ Κοτζά Ορμάν,
Δέλτα Νέστου, Αισθητικό Δάσοσ Νέστου)
- Ένα στέλεχοσ με εκπαίδευση στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, καθώσ το
έργο προβλέπει την σύσταση και οργάνωση επιχειρήσεων με την υποστήριξη τησ
δομήσ
- Ένα στέλεχοσ με εκπαίδευση μηχανικού.
- Ένα στέλεχοσ για την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον ανάδοχο και την ομάδα έργου, πλήρη υλικοτεχνική
υποδομή για την λειτουργία του ΔΣΚΕ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να στελεχώσουν την Ομάδα Έργου και με επιπλέον άτομα (πλέον των
ελαχίστων που περιγράφονται παραπάνω) με την προϋπόθεση ότι (i) είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ
ή αντίστοιχων βαθμίδων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού και (ii) έχουν εμπειρία
συμμετοχήσ σε τουλάχιστον ένα (1) εθνικό ή ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο.
Για τα ανωτέρω στοιχεία τησ ομάδασ έργου θα πρέπει να προσκομιστούν επί ποινή αποκλεισμού τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1. Πίνακασ ομάδασ έργου με τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο μέλουσ, Σχέση συνεργασίασ (μόνιμοσ
ή εξωτερικόσ συνεργάτησ κλπ), Θέση στην ομάδα έργου, Αρμοδιότητεσ.
2.2. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα για το σύνολο των μελών τησ ομάδασ έργου
2.3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιοσ Ανάδοχοσ προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτουσ την
υλοποίηση τμήματοσ του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει τισ σχετικέσ δηλώσεισ
συνεργασίασ και στοιχεία του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί.
Ο υποψήφιοσ Ανάδοχοσ για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψησ τησ ανωτέρω προϋπόθεσησ
συμμετοχήσ, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντόσ του Φακέλου Δικαιολογητικών
Συμμετοχήσ) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσησ.
2.4. Πίνακασ των υπαλλήλων/στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
α/α Εταιρεία (σε
Ονοματεπώνυμο
Θέση στην
Ανθρωπομήνεσ Ποσοστό
περίπτωση
Μέλουσ Ομάδασ
Ομάδα
Συμμετοχήσ
ένωσησ/
έργου
έργου
κοινοπραξίασ)

2.5. Πίνακασ εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου αναδόχου που συμμετέχουν στην ομάδα έργου
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
α/α Ονοματεπώνυμο μέλουσ
Ρόλοσ στην
Ανθρωπομήνεσ Ποσοστό
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1.1 Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:

ü επιχειρηματική δομή, συνεργασίεσ με εξωτερικούσ παρόχουσ υπηρεσιών, τομείσ δραστηριότητασ
και κλάδοι εξειδίκευσησ
ü προϊόντα και υπηρεσίεσ
ü μεθοδολογίεσ, εργαλεία και τεχνικέσ που χρησιμοποιεί
με σαφή αναφορά στισ οντότητεσ (π.χ. Τμήματα, Μονάδεσ, Υπηρεσίεσ) οι οποίεσ καλύπτουν την
ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχήσ.
ü έγγραφα απόδειξησ ιδιοκτησίασ ή μίσθωσησ χώρου λειτουργίασ του Αναδόχου
2. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρουσ ικανούσ και αξιόπιστουσ για να φέρει σε πέρασ επιτυχώσ
τισ απαιτήσεισ του Έργου, σε όρουσ απαιτούμενησ εξειδίκευσησ, επαγγελματικών προσόντων και
εμπειρίασ.
Συγκεκριμένα η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ' ελάχιστον:
i. Υπεύθυνο Συντονισμού Έργου: Κάτοχο πτυχίου Ευρωπαϊκών Σπουδών από εκπαιδευτικό
ίδρυμα τησ ημεδαπήσ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματοσ
εξωτερικού, με γνώση αγγλικήσ γλώσσασ.
Ο Yπεύθυνοσ Συντονισμού του ‘Εργου θα αναλάβει – σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή τον συντονισμό τησ Oμάδασ Έργου και την λειτουργία τησ δομήσ, τον έλεγχο και την
παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματοσ και τησ υλοποίησησ του φυσικού αντικειμένου.
Ο Υπεύθυνοσ Συντονισμού Έργου θα είναι στέλεχοσ με εμπειρία στον σχεδιασμού και
διαχείρισησ Έργων οικονομικού φορέα.
Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του συνολικού έργου, ο Υπεύθυνοσ Συντονισμού θα
πρέπει να έχει συνδυασμό εμπειριών, γνώσεων σχετικά με:
· την οργάνωση και λειτουργία φορέων κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ για τουλάχιστον
τρία (3) χρόνια,
· την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την
επισήμανση και ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών,
· την οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων,
· την πρόσβαση χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκούσ ή/και εθνικούσ πόρουσ.
ii. Μέλη Ομάδασ Έργου:
Η Ομάδα Έργου τησ Δομήσ θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τέσσερα στελέχη που θα
αναλάβουν την καθημερινή λειτουργία τησ.
Στα γενικότερα καθήκοντα των μελών τησ ομάδασ εργασίασ εντάσσονται η καθημερινή
λειτουργία τησ δομήσ, η τήρηση ημερολογίου εκδηλώσεων και δράσεων, η διαχείριση των
συναντήσεων με ενδιαφερομένουσ ή/και υποψήφιουσ κοινωνικούσ επιχειρηματίεσ λαμβάνοντασ
υπόψη την οικονομική φυσιογνωμία του Δήμου Τοπείρου, ο συντονισμόσ και προετοιμασία
δράσεων και εκδηλώσεων, η αρχειοθέτηση, η δημιουργία τοπικήσ κοινότητασ για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα, η σύνταξη εβδομαδιαίων εκθέσεων και παρουσίαση δεικτών οικονομίασ τησ
περιοχήσ στον Υπεύθυνο Συντονισμού του Έργου και την Αναθέτουσα Αρχή, η οργάνωση και
εκτέλεση συναντήσεων στουσ οικισμούσ του Δήμου για παρουσίαση, τουλάχιστον μια φορά το
μήνα, για προώθηση και παρουσίαση τησ κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ σε δυνητικούσ
κοινωνικούσ επιχειρηματίεσ.
Τα στελέχη θα πρέπει να βρίσκονται στην έδρα του κέντρου ενημέρωσησ καθημερινά τισ
εργάσιμεσ ημέρεσ, από τισ 08:00 το πρωί μέχρι και τισ 15:00 το μεσημέρι εφόσον δεν έχει οριστεί
εξωτερική εργασία από τον Υπεύθυνο Συντονισμού του Έργου
Τα στελέχη θα πρέπει να παρευρίσκονται σε όλεσ τισ δραστηριότητεσ (ημερίδεσ ενημέρωσησ,
καταγραφή των δομών του Δήμου Τοπείρου που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τισ
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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.
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 Δ.Ο.Υ.)
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψησ σύμβασησ, οι
οικονομικοί φορείσ οφείλουν να έχουν και να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού εντόσ του φακέλου των
δικαιολογητικών:
1. Να έχουν κύκλο εργασιών τησ τελευταίασ διαχειριστικήσ χρήσησ (2018) ίσο ή μεγαλύτερο με το
100% με τον προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο υποψήφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχήσ,
καταθέτοντασ με την προσφορά του (εντόσ του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσησ:
· Ο υποψήφιοσ Ανάδοχοσ, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία τησ χώρασ όπου είναι
εγκατεστημένοσ, υποβάλλει Ισολογισμούσ τησ τελευταίασ διαχειριστικήσ χρήσησ (2018) σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψουσ του
ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1. Ο Υποψήφιοσ Ανάδοχοσ, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανόσ,
να αντεπεξέλθει πλήρωσ, άρτια και ολοκληρωμένα, στισ απαιτήσεισ του υπό ανάθεση Έργου. Ωσ
ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιοσ Ανάδοχοσ πρέπει να:
·

διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητεσ (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδεσ, Υπηρεσίεσ)
με αρμοδιότητα τον Σχεδιασμό και την Διαχείριση Έργων, την Χρηματοοικονομική
Υποστήριξη, την παροχή Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών και την υποστήριξη Τεχνικών
Υποδομών ή ισοδύναμεσ δομέσ

·

διαθέτει χώρο λειτουργίασ και φιλοξενίασ δράσεων, ο οποίοσ θα λειτουργεί υποστηρικτικά
προσ τισ δράσεισ του Έργου, είτε πρόκειται για τον συντονισμό των μελών τησ Ομάδασ
Εργασίασ είτε για την εκπαίδευση αυτών ή τρίτων ωφελούμενων από το Έργο

Ο υποψήφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχήσ,
καταθέτοντασ με την Προσφορά του εντόσ του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχήσ) τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσησ:
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(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 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.

16
17
18

Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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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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 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):
(α) εάν έχει αθετήσει τισ υποχρεώσεισ που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201615,
(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,

15

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.
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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/Δ1632/2011 (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. (ΕΑΑΔΗΣΥ 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. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20).

14

Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εισ βάροσ
του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση13 για έναν από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπωσ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τησ απόφασησ-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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 ΕΑΑΔΗΣΥ 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/ΔΕΥ 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 απόφασησ-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 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)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 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
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στισ περιπτώσεισ των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 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.

13

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,
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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 Δήμου 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).

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχήσ - Κριτήρια Ποιοτικήσ Επιλογήσ
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχήσ
1. Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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 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.

10

11
12

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.
Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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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 ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τισ
ισχύουσεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσησ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσησ χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, 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. Εάν το ποσό τησ σύμβασησ είναι
μικρότερο των 20.000,00 ευρώ χωρίσ ΦΠΑ δεν απαιτείται προσκόμιση εγγυητικήσ επιστολήσ καλήσ
εκτέλεσησ.
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 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 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 & Δανείων
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
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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 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 Δικηγόρων
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.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
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

6

7
8
9

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.
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
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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 Διακήρυξη 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 Δήλωσησ [ΤΕΥΔ],
η επισυναπτόμενη μελέτη (τεχνική περιγραφή, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικέσ προδιαγραφέσ,
εκτιμώμενη αξία) του Δήμου,

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 Διευκρινίσεων
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.
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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.
Διευκρινίσεισ 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.
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Ø
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.

1.5 Προθεσμία παραλαβήσ προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβήσ των προσφορών είναι η 16 / 09 / 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 Δημοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρεσ κείμενο τησ παρούσασ Διακήρυξησ καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η περίληψη τησ παρούσασ Διακήρυξησ 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.ΔΗ.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_1-YPOXREWSEIS_DHMOSIEYSEWN_TYPOS.pdf
Η προκήρυξη (περίληψη τησ παρούσασ Διακήρυξησ) 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη 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).
Σελίδα 10 από 70

19PROC005511110 2019-09-03
Ø
Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεωσ του Δημοτικού 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, Δημόσιασ Διοίκησησ και Αποκέντρωσησ».
Ø
Του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμόσ τησ Επιμελητηριακήσ
Νομοθεσίασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ø
Του άρθρου 5 τησ απόφασησ με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 5
Ø
Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενησ Αξίασ».
Ø
Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικασίασ και άλλεσ διατάξεισ»
και ιδίωσ των άρθρων 7 και 13 έωσ 15.
Ø
Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
Ø
Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
Ø
Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τουσ Διατάκτεσ».
Ø
Του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμόσ εξέτασησ Προδικαστικών προσφυγών ενώπιον τησ Αρχήσ
Εξέτασησ Προδικαστικών Προσφυγών
Ø
Τησ αριθ. 12 κατευθυντήριασ οδηγίασ τησ ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 290/2015 με ΑΔΑ 7ΕΩ5ΟΞΤΒΗΞΒ) με θέμα «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχήσ και Καλήσ Εκτέλεσησ»,
Ø
Τησ αριθ. 13 κατευθυντήριασ οδηγίασ τησ ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 295/2015 με ΑΔΑ ΨΤΜ2ΟΞΤΒΗΞ4) με θέμα «Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοσίων συμβάσεων και έλεγχοσ καταλληλότητασ»,
Ø
Τησ αριθ. 17 κατευθυντήριασ οδηγίασ τησ ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 181/2016 με ΑΔΑ ΩΕ7ΤΟΞΤΒΕ7Ω) με θέμα «Ενίσχυση συμμετοχήσ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στισ διαδικασίεσ ανάθεσησ
δημοσίων συμβάσεων»,
Ø
Τησ αριθ. 19 κατευθυντήριασ οδηγίασ τησ ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 31/2017 με ΑΔΑ 7ΗΡ1ΟΞΤΒΟΘΞ) με θέμα «Συμβάσεισ κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν.
4412/2016(Α 147) «Δημόσιεσ συμβάσεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στισ Οδηγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
Ø
Τησ αριθ. 22 κατευθυντήριασ οδηγίασ τησ ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 44/2017 με ΑΔΑ 7ΜΥΤΟΞΤΒΖΓΖ) με θέμα «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τουσ».
Ø
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
ΚΗΜΔΗΣ.
Ø
Το αριθ. πρωτ. 3468/30-05-2017 έγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ) με θέμα
«Ενημέρωση για τη δημοσίευση του Ν. 4472/2016, τροποποίηση διατάξεων Ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α.
ΚΗΜΔΗΣ».
Ø
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.)».
Ø
Το πρωτογενέσ αίτημα που καταχώρησε ο Δήμοσ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, για την εκτέλεση τησ προμήθειασ, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακήσ Ανάρτησησ Μητρώου
(ΑΔΑΜ) “18REQ003264000 2018-06-14”.
Ø
Τησ υπ' αριθ. Α-128/2019 Α.Α.Υ. για την διάθεση τησ πίστωσησ. (ΑΔΑ: Ω429ΩΗΨ-ΝΙΘ),
Έγκριση Πρωτογενούσ Αιτήματοσ 18REQ003278847 2018-06-18,
Ø
Τησ υπ' αριθ. 63/2019 Απόφαση.Οικονομικήσ.Επιτροπήσ. για την έγκριση διενέργειασ τησ
εργασίασ και κατάρτισησ των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
4

5

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.
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.
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Ø
Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιεσ Συμβάσεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ισχύει.
Ø
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 ΕΑΑΔΗΣΥ (αριθ. 6796/16.11.2017,
ΑΔΑ: 6ΟΟΓΟΞΤΒ-Ρ99).
Ø
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.
Ø
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)
«Διαχείριση, έλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013».
Ø
Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέσ δημοσιονομικήσ διαχείρισησ και εποπτείασ (ενσωμάτωση τησ
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλεσ διατάξεισ».
Ø
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 Δημοσίων Συμβάσεων» που
αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4155/2013.
Ø
Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικέσ Απλουστεύσεισ - Καταργήσεισ, Συγχωνεύσεισ Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπέσ ρυθμίσεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρθρου 1.
Ø
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 Δημοσίων 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».
Ø
Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
Ø
Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» και του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 1104-2012 », όπωσ ισχύει,
Ø
Του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπέσ
διατάξεισ», όπωσ ισχύει.
Ø
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
Διαύγεια" και άλλεσ διατάξεισ” και την αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.8 / οικ.16752 /22-7-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσησ και ηλεκτρονικήσ διακυβέρνησησ.
Ø
Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκησησ και τησ
Αποκεντρωμένησ Διοίκησησ-Πρόγραμμα Καλλικράτησ», όπωσ τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ø
Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 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,
Ø
Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίσ τησ Κυβερνήσεωσ και λοιπέσ
διατάξεισ».4

2
3

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.
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Για την υλοποίηση τησ συγκεκριμένησ προκήρυξησ δεν εμπλέκονται άλλοι φορείσ στην υλοποίηση τησ
και ωσ αναθέτουσα αρχή ορίζεται ο Δήμοσ Τοπείρου.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίασ - Χρηματοδότηση
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγήσ του διαγωνισμού είναι δεκαπέντε (15) ημέρεσ από την ημερομηνία
δημοσίευσησ τησ διακήρυξησ τησ σύμβασησ στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.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 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ
και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματοσ «INTERREG V-A
Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» με κωδικό MIS: 5016118 και Κωδ. ΣΑΕΠ-231/6. Η πράξη είναι
ενταγμένη στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντοσ έτουσ του Δήμου Τοπείρου όπου έχει εγγραφεί η
σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 60-7135.002 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψησ
υποχρέωσησ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τησ σύμβασησ
Αντικείμενο τησ σύμβασησ είναι η στελέχωση και η υποστήριξη στην λειτουργία τησ Δομήσ Στήριξησ
τησ Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ (ΔΣΚΕ) του Δήμου Τοπείρου στα πλαίσια υλοποίησησ τησ πράξησ
«ACCESS FOR ALL – INTERREG GR-BG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» που αφορά την προώθηση τησ
κοινωνικήσ επιχειρηματικότητασ στον Δήμο Τοπείρου, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική μελέτη
που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τησ παρούσασ Διακήρυξησ.
Η εκτιμώμενη αξία τησ σύμβασησ ανέρχεται στο ποσό των 35.050,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
% (προϋπολογισμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 28.266,13 € ΦΠΑ : 6.783,87 €).
Η διάρκεια τησ σύμβασησ ορίζεται σε 6 μήνεσ και μπορεί να παραταθεί εάν απαιτηθεί για την ομαλή
υποστήριξη τησ πράξησ «ACCESS FOR ALL – INTERREG GR-BG – 1784 – ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» και εφ
όσον εγκριθεί σχετική παράταση του προγράμματοσ. Η σύμβαση μπορεί να επεκταθεί μέχρι την περίοδο
τυχόν παράτασησ του προγράμματοσ και μέχρι το μέγιστο όριο διενέργειασ συνοπτικού διαγωνισμού
(60.000,00 ευρώ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.4412/2016 και ειδικά στο άρθρο 132.
Κάθε επέκταση τησ σύμβασησ θα γίνει σύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφέσ τισ αρχικήσ
διακήρυξησ και την προσφορά του αναδόχου. Δεν προβλέπεται τροποποίηση των βασικών ποιοτικών
χαρακτηριστικών του φυσικού αντικειμένου. Δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών.
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 βέλτιστησ σχέσησ ποιότητασ τιμήσ.
Οι παρεχόμενεσ υπηρεσίεσ κατατάσσονται στουσ ακόλουθουσ κωδικούσ του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 85322000-2 [Πρόγραμμα κοινοτικήσ Δράσησ] και συμπληρωματικού CPV
79996000-2- [Υπηρεσίεσ οργάνωσησ επιχειρήσεων].

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:
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αυτοτελέσ τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικήσ και Διαφάνειασ
a) Γραφείο Προγραμματισμού
b) Γραφείο Πληροφορικήσ και Διαφάνειασ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αυτοτελέσ Τμήμα Τοπικήσ Οικονομικήσ Ανάπτυξησ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
a) Γραφείο Αγροτικήσ Παραγωγήσ και γεωθερμίασ
b) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισησ Εμπορικών Δραστηριοτήτων
c) Γραφείο Απασχόλησησ και Τουρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αυτοτελέσ Τμήμα Περιβάλλοντοσ και Καθαριότητασ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
a) Γραφείο Περιβάλλοντοσ και Πολιτικήσ Προστασίασ
b) Γραφείο Πρασίνου
c) Γραφείο Καθαριότητασ και Διαχείρισησ ΧΥΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αυτοτελέσ τμήμα Κοινωνικήσ Προστασίασ, Παιδείασ, Πολιτισμού και νέασ γενιάσ που περιλαμβάνει
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
Α) Γραφείο Σχεδιασμού/συντονισμού Κοινωνικών πολιτικών
Β) Γραφείο Παιδείασ, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέασ Γενιάσ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αυτοτελέσ Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
γραφεία:
a) Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού
b) Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών/ εδική ταμειακή υπηρεσία
c) Γραφείο Αστικήσ κατάστασησ και Ληξιαρχείου
Αυτοτελέσ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
a) Γραφείο Τεχνικών Έργων και μελετών
b) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
c) Γραφείο Πολεοδομίασ
d) Γραφείο έκδοσησ Οικοδομικών αδειών
e) Γραφείο έλεγχου κατασκευών
Αυτοτελέσ τμήμα ύδρευσησ-αποχέτευσησ
a) Γραφείο ύδρευσησ και άρδευσησ
b) Γραφείο αποχέτευσησ
1.1.2 Άλλοι φορείσ που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του έργου
Το παρόν έργο προκηρύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματοσ διασυνοριακήσ συνεργασίασ Interreg V-A
Greece – Bulgaria 2014 – 2020 με τίτλο “Integrated approach for social inclusion in BG – GR region by
supporting employability and by developing social entrepreneurship”, ακρωνύμιο ACCESS FOR ALL και
κωδικό MIS 5016118.
Ο Δήμοσ Τοπείρου αποτελεί τον εταίρο του έργου (Project Beneficiary 2) ACCESS FOR ALL. Οι
υπόλοιποι φορείσ που εμπλέκονται στο έργο είναι ο Δήμοσ Krumovgrad (Lead Beneficiary).
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ε) Περίληψη τησ παρούσασ διακήρυξησ θα αναρτηθεί στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η παρούσα
διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ (Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).
στ) 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.
ζ) Ωστόσο, όλοι ανεξαιρέτωσ οι οικονομικοί φορείσ παρακαλούνται να αποστείλουν στο ωσ άνω e-mail
δήλωση πρόθεσησ συμμετοχήσ για τον Διαγωνισμό, 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 Διακήρυξησ που θα παραλάβουν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου από
άποψη πληρότητασ και να ελέγχουν την ιστοσελίδα του Δήμου για τυχόν διευκρινίσεισ.
1.1.1
Φορέασ Λειτουργίασ – Δήμοσ Τοπείρου
Ο Δήμοσ Τοπείρου συστάθηκε με τον Νόμο 2539/97 για την Συγκρότηση τησ πρωτοβάθμιασ Τοπικήσ
Αυτοδιοίκησησ γνωστού και ωσ επιχειρησιακό σχέδιο "Ι. Καποδίστριασ". Προέκυψε από την συνένωση οκτώ
(8) πρώην Κοινοτήτων: Αβάτου, Γαλάνησ, Εξοχήσ, Ερασμίου, Ευλάλου, Μαγγάνων, Ολβίου, Τοξοτών.
Κοινοτήτων που συμβολίζονται στο έμβλημα του Δήμου Τοπείρου με οκτώ άστρα.
Με τον Ν.3852/2010 γνωστό και ωσ "Καλλικράτησ" δεν επήλθε καμία μεταβολή στα όριά του. Η έκταση
του είναι 312.493 στρέμματα. Αποτελείται από 36 οικισμούσ σε σύνολο πληθυσμού 12.500 περίπου.
Διαθέτει τρία (3) Γυμνάσια, δεκαεπτά (17) δημοτικά και δεκατέσσερα (14) νηπιαγωγεία. Έχει
βρεφονηπιακούσ σταθμούσ, κέντρα φροντίδασ οικογένειασ, αγροτικά ιατρεία, ιδιωτικά ιατρεία οδοντιατρεία, πολλά φαρμακεία.
Η ηλικιακή πυραμίδα του Δήμου Τοπείρου, παρουσιάζεται με ευρεία κορυφή γεγονόσ που χαρακτηρίζει
τον πληθυσμό γηρασμένο και την πληθυσμιακή πυραμίδα «ώριμη».
Η οικονομία είναι κατά βάση αγροτική, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει πολλέσ βιομηχανίεσ και
βιοτεχνίεσ με αποτέλεσμα την αύξηση τησ ανεργίασ και την πτώση του εισοδήματοσ.
Υπάρχει δυνατότητα τουριστικήσ ανάπτυξησ με έμφαση στον ποιοτικό οικοτουρισμό καθώσ ο Δήμοσ
είναι ενταγμένοσ στο μεγαλύτερο τμήμα του σε προστατευόμενεσ περιοχέσ ενώ υπάρχουν γνωστοί
προορισμοί όπωσ τα στενά του Νέστου, το Δέλτα του Νέστου με τισ παραλίεσ Μαγγάνων και Ερασμίου και
το Αισθητικό δάσουσ του Νέστου.
Τα χαρακτηριστικά αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για την δημιουργία μικρών, ευέλικτων και με μικρό
κόστοσ λειτουργίασ επιχειρήσεισ που να αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τησ περιοχήσ.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οι Κεντρικέσ Υπηρεσίεσ είναι εγκατεστημένεσ στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν οργανικέσ
μονάδεσ ομαδοποιημένεσ σε ενότητεσ συναφούσ σκοπού και αντικειμένου
ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
2. Νομική Υπηρεσία
3. Αυτοτελέσ Γραφείο Διοικητικήσ Βοήθειασ
4. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών
5. Αυτοτελέσ Τμήμα Δημοτικήσ Αστυνομίασ
6. Αυτοτελέσ τμήμα ΚΕΠ
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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
Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΕΥΛΑΛΟ
ΞΑΝΘΗ
67200
ΕΛΛΑΔΑ
EL512
2541352601
25413-52650
infotopeirou@gmail.com
Σιαμίδησ Ιωάννησ
www.topeiros.gr

Στοιχεία φορέα υλοποίησησ τησ προμήθειασ:
Ø

Δήμοσ Τοπείρου, Α.Φ.Μ: 090379296, Δ.Ο.Υ.: Ξάνθησ, Διεύθυνση 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 Διαγωνισμού. 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 Δήμου και παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειασ του Διαγωνισμού 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 Δήμου
Τοπείρου, στον δικτυακό τόπο: http://www.τopeiros.gr, και από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
δ) Οι υποψήφιοι προμηθευτέσ μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού,
τουσ όρουσ τησ παρούσασ και τισ τεχνικέσ προδιαγραφέσ, τεχνική μελέτη, εκτιμώμενη αξία από τον αρμόδιο
υπάλληλο τηλ.25410-68472 (κ. Σιαμίδησ Ιωάννησ).
1

Άρθρα 22, 67 του Ν. 4412/16.
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Φορέασ χρηματοδότησησ: Ε.Τ.Π.Α.

Τηλ: 2541068472
e-mail: infotopeirou@gmail.com, texniki@topeiros.gr

Αναθέτουσα Αρχή
ΣΥΜΒΑΣΗ

CPV

ΑΔΑ: 9ΟΑΓΩΗΨ-ΦΕΙ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
«ACCESS FOR ALL – INTERREG GR-BG – 1784 –
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, πακέτο εργασίασ 5 (Υπηρεσίεσ
εξωτερικών τεχνικών και επιστημονικών
συνεργατών)»

85322000-2 - [Πρόγραμμα κοινοτικήσ Δράσησ]
79996000-2- [Υπηρεσίεσ οργάνωσησ επιχειρήσεων]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την ανάθεση σύμβασησ γενικών υπηρεσιών
με κριτήριο ανάθεσησ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάση βέλτιστησ σχέσησ ποιότητασ τιμήσ
(του άρθρου 117 Ν.4412/16)
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