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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΦΗΜΑΣΨΝ,
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Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΠΑΡΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ:
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1.
1.1

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ

Στοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ

Επωνυμύα
Σαχυδρομικό διεύθυνςη
Πόλη
Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ
Φώρα
Κωδικόσ ΝUTS
Σηλϋφωνο

ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ 83-91
ΠΑΡΣΗ
23100
ΕΛΛΑΔΑ
EL 653
27313-61118, 27310-27785 εςωτερικό
2
27313-61124, 2731023241

Υαξ
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο

x.kalketanidoy@1504.syzefxis.gov.gr)

e.stayropoylos@1504.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ
ΦΡΙΣΙΝΑ
ΚΑΛΚΕΣΑΝΙΔΟΤ
ΕΤΡΤΘΕΝΗ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ
Γενικό Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο (URL)
http://www.promitheus.gov.gr
Διεύθυνςη του προφύλ αγοραςτό ςτο διαδύκτυο www.sparti.gov.gr
(URL)
Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ
Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι Δόμοσ και ανόκει ςτην Γενικό Κυβϋρνηςη
Κύρια δραςτηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι η ανϊπτυξη κι η ςυνεχόσ
βελτύωςη των ςυμφερόντων και τησ ποιότητασ ζωόσ των δημοτών.
τοιχεύα Επικοινωνύασ
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ
διευθύνςεισ:

θα βρύςκονται αναρτημϋνα ςτισ ηλεκτρονικϋσ

α) ςτο portal του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ..) ςτην διαδικτυακό διεύθυνςη: www.eprocurement.gov.gr
β)

ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου πϊρτησ www.sparti.gov.gr ςε επεξεργϊςιμη
μορφό, όπου παρϋχεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό
πρόςβαςη.

1.2
Στοιχεύα Διαδικαςύασ-Χρηματοδότηςη
Εύδοσ διαδικαςύασ

–
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Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με την διαδικαςύα ςυνοπτικού διαγωνιςμού του
ϊρθρου 117 του ν. 4412/16.
Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ
Η παρούςα ςύμβαςη χρηματοδοτεύται από πόρουσ Δόμου.
Η δαπϊνη για την εν λόγω ςύμβαςη βαρύνει τουσ κϊτωθι κωδικούσ του
προώπολογιςμού οικ. ϋτουσ 2021 Δόμου πϊρτησ:


Ποσό 1.946,80€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6263.003 με τίτλο «Συντήρηση μεταφορικών
μέσων έτους 2021»



Ποσό 8.990,00€ σε βάρος του 20-6263.003 με τίτλο «Συντήρηση μεταφορικών
μέσων 2021»



Ποσό 2.852,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6264.004 με τίτλο «Συντήρηση μεταφορικών
μέσων 2021»



Ποσό 37,20€ σε βάρος του Κ.Α. 35-6263.005 με τίτλο «Συντήρηση μεταφορικών
μέσων 2021»



Ποσό 4.278,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70-6263.004 με τίτλο «Συντήρηση μεταφορικών
μέσων 2021»



Ποσό 2.232,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6671.004 με τίτλο: «Ανταλλακτικά για
συντήρηση μεταφορικών μέσων 2021»



Ποσό 23.349,20€ σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α.: 20-6671.003 με τίτλο: «Προμήθεια
ανταλλακτικών για συντήρηση μεταφορικών μέσων 2021»



Ποσό 25.544,00€ σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α.: 30-6672.003 με τίτλο: «Προμήθεια
ανταλλακτικών για συντήρηση μεταφορικών μέσων 2021»



Ποσό 24,80€ σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α.: 35-6671.003 με τίτλο: «Ανταλλακτικά για
συντήρηση μεταφορικών μέσων 2021»



Ποσό 5.146,00€ σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α.: 70-6671.004 με τίτλο: «Ανταλλακτικά για
συντήρηση μεταφορικών μέσων 2021»

1.3
Συνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ
ςύμβαςησ
Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυντόρηςη των οχημϊτων, μηχανημϊτων και
δικύκλων του Δόμου πϊρτησ, ςύμφωνα με τα προτεινόμενα ςτην αριθ.
4/2021 μελϋτη του Σμόματοσ Καθαριότητασ, τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών,
Φωροταξύασ, Τπηρεςύασ Δόμηςησ και Περιβϊλλοντοσ. Προβλϋπεται η ςυντόρηςη
όλου του ςτόλου του Δόμου πϊρτησ (οχόματα-μηχανόματα-δύκυκλα) όπωσ
αυτϊ αναφϋρονται ςτισ καταςτϊςεισ 1, 2, 3, 4, 5 και 6 και περιλαμβϊνονται ςτην
ανωτϋρω μελϋτη με ενδεικτικό προώπολογιςμό:
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
 ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ: CPV50112000-3
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ:
o ΙΜΑΝΣΑ ΚΙΝΗΣΗΡΑ : CPV 34913000-0
o ΙΜΑΝΣΑ ΔΤΝΑΜΟΤ: CPV 34913000-0
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o
o
o
o
o
o

ΥΙΛΣΡΟ ΑΕΡΟ: CPV 34913000-0
ΥΙΛΣΡΟ ΛΑΔΙΟΤ: CPV 34913000-0
ΥΙΛΣΡΟ ΞΗΡΑΝΣΗΡΑ: CPV 34913000-0
ΥΙΛΣΡΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ: CPV 34913000-0
ΜΠΟΤΖΙ: CPV 34913000-0
ΕΛΑΣΙΚΑ: CPV 34350000-5

Η παρούςα ςύμβαςη αναλύεται ςε τμόματα (ομϊδεσ) όπωσ φαύνονται ςτον
ακόλουθο πύνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ ΚΑΙ ΜΕΨΝ
ΟΜΑΔΑ 1: ΤΠΗΡΕΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΨΝ,
1 ΚΑΔΟΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ, ΑΡΨΘΡΨΝ,
ΚΑΛΑΘΟΥΟΡΨΝ,
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Α / ΚΑΣΑΣΑΗ 1)

ΕΙΔΟ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

3.900,00 €

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

1.200,00 €

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

2.750,00 €

1

2.300,00 €

5

CPV:50112000-3
ΟΜΑΔΑ 5: ΤΠΗΡΕΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΨΝ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α / ΚΑΣΑΣΑΗ 5) ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

800,00 €

6

CPV:50112000-3
ΟΜΑΔΑ 6: ΤΠΗΡΕΙΕ

1

150,00 €

CPV:50112000-3
ΟΜΑΔΑ 2: ΤΠΗΡΕΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΕΨΥΟΡΕΙΟΤΥΟΡΣΗΓΨΝ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΨΝΥΟΡΣΗΓΟΤ ΓΕΡΑΝΟΥΟΡΟΤΕΚΦΙΟΝΙΣΙΚΟΤ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
/ ΚΑΣΑΣΑΗ 2)

3

4

CPV:50112000-3
ΟΜΑΔΑ 3: ΤΠΗΡΕΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΚΚΑΥΕΨΝ,
ΥΟΡΣΨΣΨΝ ΙΟΠΕΔΨΣΨΝ
ΓΑΙΨΝ, ΓΕΨΡΓΙΚΨΝ
ΕΛΚΤΣΗΡΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α /
ΚΑΣΑΣΑΗ 3)

CPV:50112000-3
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΡΣΗΓΨΝ ΜΗ
ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΨΝ
ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α / ΚΑΣΑΣΑΗ 4)

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ
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ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΤΚΛΨΝ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α / ΚΑΣΑΣΑΗ 6)

7

8

9

10

11

12

CPV:50112000-3
ΟΜΑΔΑ 7: ΠΛΤΙΜΟ ΓΡΑΑΡΙΜΑ ΟΛΨΝ ΣΨΝ
ΟΦΗΜΑΣΨΝ , ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΚΛΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α /
ΚΑΣΑΣΑΕΙ 1, 2, 3, 4, 5, 6)
CPV:50112000-3
ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΨΝ,
ΚΑΔΟΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ, ΑΡΨΘΡΨΝ,
ΚΑΛΑΘΟΥΟΡΨΝ ΚΑΙ
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Γ/ ΚΑΣΑΣΑΗ 1)

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

3.500,00 €

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

4.300,00 €

1

1.000,00 €

1

3.800,00 €

1

1.400,00 €

1

800,00 €

CPV 34913000-0
ΟΜΑΔΑ 9: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΕΨΥΟΡΕΙΟΤ,
ΥΟΡΣΗΓΨΝ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΨΝ,
ΥΟΡΣΗΓΟΤ ΓΕΡΑΝΟΥΟΡΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ
ΕΚΦΙΟΝΙΣΙΚΟΤ(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ/
ΚΑΣΑΣΑΗ 2)
CPV 34913000-0
ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΚΚΑΥΕΨΝ,
ΥΟΡΣΨΣΨΝ, ΙΟΠΕΔΨΣΨΝ
ΓΑΙΨΝ ΚΑΙ ΓΕΨΡΓΙΚΨΝ
ΕΛΚΤΣΗΡΨΝ(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ/
ΚΑΣΑΣΑΗ 3)

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

CPV 34913000-0
ΟΜΑΔΑ 11: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΡΣΗΓΨΝ ΜΗ
ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΨΝ(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ
Γ/ ΚΑΣΑΣΑΗ 4)
CPV 34913000-0
ΟΜΑΔΑ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΨΝ

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ
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(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ/ ΚΑΣΑΣΑΗ 5)

13

14

CPV 34913000-0
ΟΜΑΔΑ 13: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ
ΤΝΣΗΡΗΗ
ΔΙΚΤΚΛΨΝ(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ/
ΚΑΣΑΣΑΗ 6)
CPV 34913000-0
ΟΜΑΔΑ 14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ,
ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΚΛΑ
ΜΕΣΑ ΣΨΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΨΝ
ΑΤΣΨΝ ΚΑΘΨ ΚΑΙ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΕΛΑΣΙΚΨΝ
(ΑΝΑΓΟΜΨΕΙ)(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Γ/ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

70,00 €

ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

1

34.030,00 €

CPV 34350000-5
ΑΘΡΟΙΜΑ
ΤΝΟΛΟ
Υ.Π.Α.
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

60.000,00 €
60.000,00 €
14.400,00 €
74.400,00 €

Προςφορϋσ υποβϊλλονται για μϋροσ (ομϊδα ό ομϊδεσ) ό για το ςύνολο
τησ ςυντόρηςησ των οχημϊτων, μηχανημϊτων και δικύκλων του Δόμου
και τησ προμόθειασ ανταλλακτικών.
Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 74.400,00 €
ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24 %.
Η ςυντόρηςη καθώσ και η προμόθεια ανταλλακτικών προβλϋπεται να
εκτελεςτούν ςε ϋξι (6) μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ό των
ςυμβϊςεων.
Αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ
δύδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Μελϋτη 4/2021 του Σμόματοσ Καθαριότητασ, τησ
Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών, Φωροταξύασ, Τπηρεςύασ Δόμηςησ και
Περιβϊλλοντοσ.
Η ςύμβαςη ό οι ςυμβϊςεισ θα ανατεθούν με το κριτόριο τησ πλϋον
ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τιμόσ.
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1.4
Θεςμικό πλαύςιο
Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα και
τισ κατ΄ εξουςιοδότηςη αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν
και ιδύωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Έργων, Προμηθειών και
Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 43 του Ν. 4605/2019
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικέσ Απλουςτεύςεισ - Καταργήςεισ,
υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου ΣομέαΣροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέσ ρυθμίςεισ» και
ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1,
 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
υνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων
υμβάςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,
 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”
 του ϊρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 του ϊρθρου 5 τησ απόφαςησ με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργού
Εςωτερικών
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορέων του
Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθέμενησ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και
άλλεσ διατάξεισ” και ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιςτικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε
δημόςια έγγραφα και ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ”
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 τησ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ
και Ανϊπτυξησ «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»
 τησ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςησ του Τπουργού
Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Σεχνικέσ λεπτομέρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ
του Εθνικού υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
 των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων,
των λοιπών διατϊξεων που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα
οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ, καθώσ και του ςυνόλου των
διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω.
 Σησ αριθ 4/2021 μελϋτησ του Σμόματοσ Καθαριότητασ τησ Δ/νςησ Σεχνικών
Τπηρεςιών, Φωροταξύασ, Τπηρεςύασ Δόμηςησ και Περιβϊλλοντοσ
 Σου εγκεκριμϋνου προώπολογιςμού Δόμου πϊρτησ οικονομικού ϋτουσ 2021,
ςε βϊροσ των αντύςτοιχων ΚΑ Δαπανών του οπούου ϋχουν δεςμευτεύ
πιςτώςεισ ςε ςυνϋχεια πρωτογενών αιτημϊτων, για την υλοπούηςη τησ
υπηρεςύασ και προμόθειασ με τύτλο «υντόρηςη οχημϊτων, μηχανημϊτων και
δικύκλων του Δόμου πϊρτησ - Προμόθεια ανταλλακτικών» ωσ εξόσ:

ειρϊ

ΑΑ

Ημ.
Ϊκδοςησ

KA

Περιγραφό

ΑΔΑ
(Διαύγεια)

Ποςό

Αιτιολογύα Δαπϊνησ

Α

432

19/5/2021

106263.003

υντόρηςη
μεταφορικών
μϋςων ϋτουσ
2021

ΨΓΦΟΨ1ΝΘΨΦ

1.946,80

Α

441

19/5/2021

706671.004

Ανταλλακτικϊ
για ςυντόρηςη
μεταφορικών
μϋςων 2021

ΧΠΤΚΨ1ΝΔΓΞ

5.146,00

Α

440

19/5/2021

356671.003

Ανταλλακτικϊ
για ςυντόρηςη
μεταφορρικών
μϋςων 2021

ΨΖΤ7Ψ1ΝΥΜΣ

24,80

Α

439

19/5/2021

306672.003

Προμόθεια
ανταλλακτικών
για ςυντόρηςη
μεταφορικών
μϋςων.2021

6309Ψ1Ν-0Θ0

25.544,00

υντόρηςη μεταφορικών
μϋςων ϋτουσ 2021.
ύμφωνα με το αρύθμ.
πρωτ. 8863/18-5-2021
πρωτογ. ϋγγραφο τμόματοσ
Καθαριότητασ (ΑΔΑΜ
21REQ008623657)
Ανταλλακτικϊ για
ςυντόρηςη μεταφορικών
μϋςων 2021. ύμφωνα με
το αρύθμ. πρωτ. 8863/18-52021 πρωτογ. ϋγγραφο
τμόματοσ Καθαριότητασ
(ΑΔΑΜ 21REQ008623687)
Ανταλλακτικϊ για
ςυντόρηςη μεταφορρικών
μϋςων 2021. ύμφωνα με
το αρύθμ. πρωτ. 8863/18-52021 πρωτογ. ϋγγραφο
τμόματοσ Καθαριότητασ
(ΑΔΑΜ 21REQ008623686)
Προμόθεια ανταλλακτικών
για ςυντόρηςη
μεταφορικών μϋςων 2021.
ύμφωνα με το αρύθμ.
πρωτ. 8863/18-5-2021
πρωτογ. ϋγγραφο τμόματοσ
Καθαριότητασ (ΑΔΑΜ
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Α

438

19/5/2021

206671.003

Προμόθεια
ανταλλακτικών
για ςυντόρηςη
μεταφορικών
μϋςων 2021

ΧΞΕΑΨ1Ν3ΕΖ

23.349,20

Α

437

19/5/2021

106671.004

Ανταλλακτικϊ
για ςυντόρηςη
μεταφορικών
μϋςων 2021

ΨΖΗ3Ψ1Ν8ΦΡ

2.232,00

Α

436

19/5/2021

706263.004

υντόρηςη
μεταφορικών
μϋςων 2021

93ΕΘΨ1Ν-ΞΒΦ

4.278,00

Α

435

19/5/2021

356263.005

υντόρηςη
μεταφορικών
μϋςων 2021

Χ5ΨΞΨ1ΝΠΞΛ

37,20

Α

434

19/5/2021

306264.004

υντόρηςη
μεταφορικών
μϋςων 2021

9ΞΔΦΨ1Ν-4Σ

2.852,00

Α

433

19/5/2021

206263.003

υντόρηςη
μεταφορικών
μϋςων
ςύμβαςησ 2021

Χ3ΧΠΨ1ΝΥΙΗ

8.990,00

Προμόθεια ανταλλακτικών
για ςυντόρηςη
μεταφορικών μϋςων 2021.
ύμφωνα με το αρύθμ.
πρωτ. 8863/18-5-2021
πρωτογ. ϋγγραφο τμόματοσ
Καθαριότητασ (ΑΔΑΜ
21REQ008623684)
Ανταλλακτικϊ για
ςυντόρηςη μεταφορικών
μϋςων 2021. ύμφωνα με
το αρύθμ. πρωτ. 8863/18-52021 πρωτογ. ϋγγραφο
τμόματοσ Καθαριότητασ
(ΑΔΑΜ 21REQ008623683)
υντόρηςη μεταφορικών
μϋςων 2021. ύμφωνα με
το αρύθμ. πρωτ. 8863/18-52021 πρωτογ. ϋγγραφο
τμόματοσ Καθαριότητασ
(ΑΔΑΜ 21REQ008623682)
υντόρηςη μεταφορικών
μϋςων 2021. ύμφωνα με
το αρύθμ. πρωτ. 8863/18-52021 πρωτογ. ϋγγραφο
τμόματοσ Καθαριότητασ
ΑΔΑΜ 21REQ008623681)
υντόρηςη μεταφορικών
μϋςων 2021. ύμφωνα με
το αρύθμ. πρωτ. 8863/18-52021 πρωτογ. ϋγγραφο
τμόματοσ Καθαριότητασ
(ΑΔΑΜ 21REQ008623660)
υντόρηςη μεταφορικών
μϋςων 2021. ύμφωνα με
το αρύθμ. πρωτ. 8863/18-52021 πρωτογ. ϋγγραφο
τμόματοσ Καθαριότητασ
(AΔΑΜ 21REQ008623658)

 Σην υπ' αριθ. 169/2021 (ΑΔΑ 6ΙΜΥΨ1Ν-ΤΗΗ) Απόφαςη Οικονομικόσ
Επιτροπόσ, με την οπούα εγκρύθηκαν οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ αριθ.
4/2021 μελϋτησ του Σμόματοσ Καθαριότητασ τησ Δ/νςησ Σεχνικών
Τπηρεςιών, Φωροταξύασ, Τπηρεςύασ Δόμηςησ και Περιβϊλλοντοσ,
αποφαςύςτηκε η διενϋργεια ςυνοπτικού διαγωνιςμού για την εκτϋλεςη τησ
υπηρεςύασ και προμόθειασ και καθορύςτηκαν οι όροι δημοπρϊτηςησ.
1.5
Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ
Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ,
εφόςον επιλεγούν, τισ υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ
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περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν
θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό
διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι
οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν.
4412/2016. Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ
αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ
ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ
β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ όλη τη διϊρκεια
τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ,
εφόςον επιλεγούν
γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα
των πληροφοριών που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
2.1

Γενικϋσ Πληροφορύεσ

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ
Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ εύναι τα ακόλουθα:
1. Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τησ Διακόρυξησ (ΜΕΛΕΣΗ)
2. Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ τησ Διακόρυξησ (ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΥΟΡΑ)
3. Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ τησ Διακόρυξησ (ΣΕΤΔ)
2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ
Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ
τησ ςύμβαςησ, καθώσ και όλεσ οι ανταλλαγϋσ πληροφοριών, θα βρύςκονται
αναρτημϋνα και ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου:www.sparti.gov.gr
2.1.3 Γλώςςα
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα.
Συχόν προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.
Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην
ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό
γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η
υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορούν να ςυνοδεύονται από
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ
νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο..
Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό
ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα
αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ
Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικϊ, τα
αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ
ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ
διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ
χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο.
Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα – εταιρικϊ ό μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα χωρύσ να
ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα.
Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και
του αναδόχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.
2.1.4 Εγγυόςεισ
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ τησ παραγρϊφου 4.1. εκδύδεται από πιςτωτικϊ «ό
χρηματοδοτικϊ» ιδρύματα «ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των
περιπτώςεων β΄και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13)», που
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού
Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ
ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό.
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Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με
γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό
του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο
παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα
τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ
επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από
ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου.
Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την
ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα
απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,
ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα
υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται
όλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη
παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ παραιτεύται του
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον
τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ
τησ εγγύηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να
καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ
από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται και ια) τον
αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών
προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ.
2.2

Δικαύωμα Συμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ
1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ
ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών
φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ
ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ εγκατϊςταςόσ τουσ και
εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ,
β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ
γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω
υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄τησ παρούςασ
παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη
ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των
προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν απαιτεύται να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό
μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Εφόςον ανατεθεύ η ςύμβαςη η ϋνωςη
οικονομικών φορϋων θα περιβληθεύ ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό.
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3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα
τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ
ολόκληρον.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού
Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
(διαγωνιςμό) προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό
του (εϊν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα
μϋλη του (εϊν πρόκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό περιςςότεροι
από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για
ϋναν από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ
απόφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008,
για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008
ς.42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ
καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των
Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ
25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη
τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και
όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού
φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την
προςταςύα των οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C
316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ
δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ
απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για
την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο
ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ
τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005,
ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού
ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και
τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο
ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ
εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για
την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ
L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του
οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του
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διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτουσ διαχειριςτϋσ.
τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου
εδαφύου αφορϊ ςτον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και ςε όλα τα μϋλη του
Διοικητικού υμβουλύου.
τισ περιπτώςεισ υνεταιριςμών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου
αφορϊ ςτα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.
ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των
προηγούμενων εδαφύων αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ.
Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν
ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5)
ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη.
2.2.3.2. τισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ :
α) όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην
καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ
από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ,
ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό
νομοθεςύα ό/και
β) όταν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό
φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην
Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ
υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.
ό/και
γ) η Αναθϋτουςα Αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι
ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ
προςφορϊσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια
ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ
εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό
απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό
«πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3)
διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα
αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ
τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ
προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ.
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Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του
ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.
Οι υποχρεώςεισ των περ. α' και β' δεν θεωρεύται ότι ϋχουν αθετηθεύ εφόςον δεν
ϋχουν καταςτεύ ληξιπρόθεςμεσ ό εφόςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό που τηρεύται. την περύπτωςη αυτό, ο οικονομικόσ φορϋασ δεν
υποχρεούται να απαντόςει καταφατικϊ ςτο ςχετικό ερώτημα του ΣΕΤΔ με το
οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ
όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ό, κατϊ
περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του.
Οι περ. α' και β' παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικόσ φορϋασ
εκπληρώςει τισ ανωτϋρω υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ
περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε
δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ
όρουσ του δεςμευτικού διακανονιςμού.
2.2.3.3 Κατ’ εξαύρεςη, δεν αποκλεύονται για τουσ λόγουσ των ανωτϋρω
παραγρϊφων, εφόςον ςυντρϋχουν επιτακτικού λόγοι δημόςιου ςυμφϋροντοσ,
δημόςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ..
2.2.3.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ
ςύμβαςησ, προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ
καταςτϊςεισ:
(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του
ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ,
προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ
παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ
προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,
(γ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων
αποκλειςμού ό την πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ
πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 2.2.7.2 τησ παρούςασ,
(δ) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ
που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα
ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ
που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον
αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,
Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (δ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν
ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη
από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.
2.2.3.5. Δεν υφύςταται ωσ λόγοσ αποκλειςμού ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ
παρούςασ ςύμβαςησ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4
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του ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχύει (αμιγώσ εθνικόσ λόγοσ
αποκλειςμού).
2.2.3.6. Ο προςφϋρων αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, όταν
αποδεικνύεται ότι βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεών του, εύτε πριν εύτε
κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ
2.2.3.7.Ο Προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ
καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ και 2.2.3.4
μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που
ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού (αυτoκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο
εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ
ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ
του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό,
γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ.
Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ,
με τελεςύδικη απόφαςη, ςε εθνικό επύπεδο, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ
ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ
ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν
λόγω απόφαςη.
2.2.3.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των
επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό
απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού
αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ.
Κριτόρια Επιλογόσ
2.2.4 Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ
ςύμβαςησ απαιτεύται να αςκούν εμπορικό ό βιομηχανικό ό βιοτεχνικό
δραςτηριότητα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ υπηρεςύασ. Οι οικονομικού φορεύσ
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται
να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που
τηρούνται ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ ό να ικανοποιούν οποιαδόποτε ϊλλη
απαύτηςη ορύζεται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016.
την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε κρϊτοσ μϋλουσ του
Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που προςχωρόςει
ςτη Δ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα
διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, απαιτεύται να εύναι
εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα. Οι
εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να εύναι
εγγεγραμμϋνοι ςτο Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο.

21PROC008685893 2021-05-31
2.2.5 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα
Όςον αφορϊ τησ υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ των οχημϊτων, μηχανημϊτων και
δικύκλων και ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋκαςτοσ
ςυμμετϋχοντασ θα πρϋπει να διαθϋτει:
 Για τα οχόματα που περιλαμβϊνονται ςτην κατϊςταςη
1 και 2
(Παρϊρτημα Γ)
Ωδεια λειτουργύασ ςυνεργεύου για ςυντόρηςη φορτηγών > 3,5t
 Για τα οχόματα που περιλαμβϊνονται ςτην κατϊςταςη 3 (Παρϊρτημα Γ)
Ωδεια λειτουργύασ ςυνεργεύου για τη ςυντόρηςη των Μ.Ε. ςύμφωνα με
παρ. 4 αρ. 6 του Ν.
1575/85 όπωσ ιςχύει.
 Για τα οχόματα που περιλαμβϊνονται ςτην κατϊςταςη 4 και 5
(Παρϊρτημα Γ)
Ωδεια λειτουργύασ ςυνεργεύου για ςυντόρηςη επιβατηγών ημιφορτηγών ϋωσ 3,5t
 Για τα δύκυκλα που περιλαμβϊνονται ςτην κατϊςταςη 6 (Παρϊρτημα Γ)
Ωδεια λειτουργύασ ςυνεργεύου για τη ςυντόρηςη δικύκλων.
2.2.6 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων
Οι οικονομικού φορεύσ μπορούν, όςον αφορϊ τα κριτόρια ςχετικϊ με την
τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα (τησ παραγρϊφου 2.2.5), να ςτηρύζονται
ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών τουσ
με αυτούσ. την περύπτωςη αυτό, αποδεικνύουν ότι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ
τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, με την προςκόμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των
φορϋων ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζονται.
2.2.7 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ
2.2.7.1
Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών
Προσ προκαταρκτικό απόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: α) δεν
βρύςκονται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τησ
παρούςησ,προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ
δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ, το προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-112016), το οπούο μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών (ϊρθρο 43 παρ. 6 του Ν.
4605/2019)ςύμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτην παρούςα Παρϊρτημα ΙΙΙ το
οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν.
1599/1986.
Σο ΣΕΤΔ καταρτύζεται από τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ βϊςει του τυποποιημϋνου
εντύπου του Παραρτόματοσ Α τησ Απόφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ και
ςυμπληρώνεται από τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ ςύμφωνα με τισ
οδηγύεσ τησ Κατευθυντόριασ Οδηγύασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σο ΣΕΤΔ
ςε επεξεργϊςιμη μορφό εύναι αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΑΑΔΗΤ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
ε όλεσ τισ περιπτώςεισ, όπου περιςςότερα από ϋνα φυςικϊ πρόςωπα εύναι
μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου ενόσ οικονομικού
φορϋα ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό,
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υποβϊλλεται ϋνα Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), το οπούο
υπογρϊφεται, το οπούο εύναι δυνατό να φϋρει μόνο την υπογραφό του κατϊ
περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικού φορϋα ωσ προκαταρκτικό απόδειξη
των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 2.2.3.1 τησ παρούςασ για το ςύνολο των
φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού
οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε
αυτόν.
Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού,
όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ
ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ.
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το
Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
2.2.7.2
Αποδεικτικϊ μϋςα
Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι όροι και
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, όπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ
2.2.6, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των
δικαιολογητικών τησ παρούςασ και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςτισ
περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών
ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφό 2.2.6.
τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται υποχρεούνται
ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι
λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα
ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (παρϊγραφοι 2.2.4- 2.2.6).
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην
ικανότητα του οπούου ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό
κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού των
παραγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα
αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη
δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ
απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσμϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο
ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ
εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη
δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ
(ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η
αναθϋτουςα αρχό που ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω
δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθούν να ιςχύουν.
Β.1. Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού τησ
παραγρϊφου 2.2.3 οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν
αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
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α) για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του
ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμο ϋγγραφο που εκδύδεται από
αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ
καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ, από
το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικού,
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ςτα
πρόςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε
αυτό κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγρϊφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περύπτωςη β΄ πιςτοποιητικό που
εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην
Ελλϊδα, τα πιςτοποιητικϊ ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό ό υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ότι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε
διαδικαςύα εξυγύανςησ, εκδύδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του
οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό
εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ
ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό
εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςύμφωνα με
τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Σα φυςικϊ πρόςωπα (ατομικϋσ
επιχειρόςεισ) δεν προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη.
Η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα,
για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ αποδεικνύεται
μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων.
Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λόγω χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφο ό
πιςτοποιητικό ό όπου το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλεσ
τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτην
περύπτωςη β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ
να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου
δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό
αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ
χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ
φορϋασ.
Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη
ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ
παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτην
περύπτωςη β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δόλωςη του
προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι
οριζόμενοι ςτην παρϊγραφο λόγοι αποκλειςμού.
γ)Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 2.2.3.2γ τησ παρούςασ, πιςτοποιητικό από τη
Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών
χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που
ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό
υπεύθυνη δόλωςη ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 43 του Ν. 4605/2019.
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δ) για την παρϊγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ
οικονομικού φορϋα ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού,
ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2.Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4. (απόδειξη
καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ)
προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού ό
εμπορικού μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που
εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν
πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού
μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, με το
οπούο πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ ςε αυτό και αφετϋρου το ειδικό
επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το
ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό,
ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από
υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού
οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο
οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη
δραςτηριότητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπό
ανϊθεςη ςύμβαςησ.
Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη
εγγραφόσ ςτο Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο.
Β.3.Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ ικανότητασ τησ παραγρϊφου 2.2.5 οι
οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύγραφο τησ ςχετικόσ ϊδειασ όπωσ
αναλυτικϊ αναφϋρεται ςτην εν λόγω παρϊγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ
περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα
κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ
εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα
ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό
μορφό του διαγωνιζομϋνου). Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν
η νόμιμη ςύςταςό του, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών,
το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα
διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.),
τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η
θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου
εκπροςώπου.
Β.5. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ
που προβλϋπονται από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του
Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ
αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό
ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων
ϋγινε η εγγραφό των εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η
πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω κατϊλογο.
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ
οργανιςμούσ ό το πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό
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πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ
ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το
πιςτοποιητικό.
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ
απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που
αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ.
Β.6. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ,
υποβϊλλουν τα παραπϊνω, κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε
οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7.την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.6για την απόδειξη
ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ,
ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.
Β.8.Σα αποδεικτικϊ μϋςα γύνονται αποδεκτϊ κατϊ τον ακόλουθο τρόπο: α) τα
δικαιολογητικϊ που αφορούν την παρ. 1 του ϊρθρου 73, τη περύπτωςη γ΄τησ
παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 73 και την περύπτωςη β΄τησ παρ. 4 του ϊρθρου 73
εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τρεύσ (3) μόνεσ από την υποβολό τουσ, β) τα λοιπϊ
δικαιολογητικϊ που αφορούν την παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 73 εφόςον εύναι εν
ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ τουσ, ϊλλωσ ςτη περύπτωςη που δεν αναφϋρεται
χρόνοσ ιςχύοσ, να ϋχουν εκδοθεύ κατϊ τα οριζόμενα ςτην προηγούμενη
περύπτωςη, γ) τα δικαιολογητικϊ που αφορούν τη παρϊγραφο 2 του ϊρθρου
75, το αποδεικτικό ιςχύουςασ εκπροςώπηςησ ςε περύπτωςη νομικών
προςώπων και τα πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ αρχόσ ςχετικϊ με την
ονομαςτικοπούηςη των μετοχών, ςε περύπτωςη ανωνύμων εταιρειών, εφόςον
ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, δ)
οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ τρεύσ (3) μόνεσ πριν από
την υποβολό τουσ και ε) οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ
την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών.
2.3

Κριτόρια Ανϊθεςησ

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ
Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό
ϊποψη προςφορϊ: βϊςει τιμόσ
2.4

Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο
Παρϊρτημα Iτησ Διακόρυξησ, για το ςύνολο (όλεσ τισ ομϊδεσ) ό μϋροσ (μύα, δύο
ό περιςςότερεσ ομϊδεσ) τησ προκηρυχθεύςασ υπηρεςύασ.
Προςφορϋσ που θα αναφϋρονται ςε μϋροσ τησ ομϊδασ και όχι για το ςύνολο
αυτόσ, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ.
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα
υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ ηλεκτρονικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ
φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ
εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η
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ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ
αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.
2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών
Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα πϊρτησ (κτύριο
αύθουςα ςυνεδριϊςεων Δημοτικού υμβουλύου, Κεντρικό Πλατεύα πϊρτησ την
15 Ιουνύου 2021, ημϋρα Σρύτη ώρα 11:00 πμ, ενώπιον τησ αρμόδιασ
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, αριθ. 131/2021
Απόφαςη Οικονομικόσ
Επιτροπόσ με ΑΔΑ ΧΙΜ5Ψ1Ν-ΘΙΜ
2.4.2.1. Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τα ακόλουθα:
(α) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ –Σεχνικό
Προςφορϊ» ςτον οπούο περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα
δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ
νομοθεςύασ και την παρούςα.
(β) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο
περιλαμβϊνεται η οικονομικό προςφορϊ του οικονομικού φορϋα και τα κατϊ
περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ.
Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται με χρόςη του ςχετικού πεδύου του
ςυςτόματοσ τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικό
χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον
ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω
ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει
ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν
την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ.
Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ
μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα
ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που χρηςιμοποιούνται για την αξιολόγηςό
τησ.
2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό
Προςφορϊ»
2.4.3.1 Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερόντων
ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα περιλαμβϊνουν:
Tο τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλϋπεται ςτην
παρ. 4 του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.7.1.
τησ παρούςασ διακόρυξησ. Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικό
πρότυπο ΣΕΤΔ το οπούο ϋχει αναρτηθεύ, και ςε επεξεργϊςιμη μορφό αρχεύου doc,
ςτη διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ και αποτελεύ
αναπόςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ (Παρϊρτημα ΙΙΙ ),
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ,
υποβϊλλουν το ΣΕΤΔ για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.
2.4.3.2 H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ που
ϋχουν τεθεύ από την αναθϋτουςα αρχό με το κεφϊλαιο «Σιμολόγιο Τπηρεςύασ»,
του Παραρτόματοσ Ι τησ Διακόρυξησ περιγρϊφοντασ ακριβώσ τι ζητεύται.
υγκεκριμϋνα όςον αφορϊ την ομϊδα ό τισ ομϊδεσ υπηρεςιών, η τεχνικό
προςφορϊ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει ότι προβλϋπεται ςτην παρϊγραφο 2.2.5
καθώσ επύςησ και υπεύθυνη δόλωςη του Ν 1599/86 όπου θα αναφϋρεται ότι
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ϋκαςτοσ ςυμμετϋχοντασ θα παρϋχει υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ των οχημϊτων,
μηχανημϊτων και δικύκλων του Δόμου πϊρτησ , των ομϊδων όπωσ
περιγρϊφονται ςτο τιμολόγιο τησ υπ΄αριθμ 4/2021 μελϋτησ τησ Δ/νςησ
Σεχνικών Τπηρεςιών, Φωροταξύασ, Τπηρεςύασ Δόμηςησ και Περιβϊλλοντοσ.
Όςον αφορϊ την ομϊδα ό τισ ομϊδεσ τησ προμόθειασ ανταλλακτικών η τεχνικό
προςφορϊ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, βϊςει των
οπούων θα αξιολογηθεύ η καταλληλότητα των προςφερόμενων ειδών, με βϊςη
το κριτόριο ανϊθεςησ, ςύμφωνα με τα αναλυτικώσ αναφερόμενα ςτο ωσ ϊνω
Παρϊρτημα. Επύςησ θα πρϋπει εντόσ του φακϋλου τησ τεχνικόσ προςφορϊσ να
ςυμπεριληφθεύ υπεύθυνη δόλωςη του ν.1599/86 , ϋκαςτου ςυμμετϋχοντα,
όπου θα πιςτοποιεύ ότι τα προςφερόμενα εύδη καλύπτουν τισ τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτη με αριθμ. 4/2021 μελϋτη τησ
Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών, Φωροταξύασ, Τπηρεςύασ Δόμηςησ και
Περιβϊλλοντοσ.
Σο κεύμενο τησ υπεύθυνησ δόλωςησ εύναι : «Όλα τα προςφερόμενα
ανταλλακτικϊ εύναι τησ καλύτερησ ποιότητασ γνόςια ό ςυμβατϊ/εφϊμιλλησ
ποιότητασ (ανϊλογα) εφόςον αυτϊ καλύπτουν τισ προδιαγραφϋσ του
καταςκευαςτό, χωρύσ βλϊβεσ ό ελαττώματα, ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτισ
προδιαγραφϋσ. Επύςησ δηλώνω ότι εύμαι ςε θϋςη εϊν αυτό ζητηθεύ να αποδεύξω
επύ ποινό αποκλειςμού τη γνηςιότητα – ςυμβατότητα και καταλληλότητα των
προτεινόμενων ανταλλακτικών (ςυμβατϊ) με κατϊθεςη αναλόγων
πιςτοποιητικών από τουσ καταςκευαςτικούσ ούκουσ .
ε περύπτωςη μη κατϊλληλου, μη γνόςιου ό μη ςυμβατού ανταλλακτικού ϋχω
την υποχρϋωςη ωσ ανϊδοχοσ να το αντικαταςτόςω ϊμεςα με ϊλλο κατϊλληλο».
Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να αναφϋρουν το τμόμα τησ ςύμβαςησ που
προτύθενται να αναθϋςουν υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ
υπεργολϊβουσ που προτεύνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ
και υποβολόσ οικονομικών προςφορών
Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα
κριτόριο ανϊθεςησ χαμηλότερη τιμό, όπωσ ορύζεται κατωτϋρω ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο Παρϊρτημα I τησ διακόρυξησ και το ςχετικό υπόδειγμα το οπούο
το οπούο αποτελεύ το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ τησ εν λόγω διακόρυξησ και υπϊρχει
αναρτημϋνο ςτο ΚΗΜΔΗ και ςε επεξεργϊςιμη μορφό και ςτην ιςτοςελύδα του
Δόμου: www.sparti.gov.gr
Α. Σιμέσ
[ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ]
Η τιμό του ςυνόλου τησ κϊθε Ομϊδασ δύνεται ςε ευρώ.
την τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη
επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου
Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ
Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ
χαρτοςόμου ….% και ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ ….%.
Επιςημαύνεται ότι το εκϊςτοτε ποςοςτό Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό, τησ ανωτϋρω
τιμόσ θα υπολογύζεται αυτόματα από το ςύςτημα.
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Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και
δεν αναπροςαρμόζονται
Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ: α) δεν δύνεται τιμό
ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζεται ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμα, β) δεν προκύπτει
με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, με την επιφύλαξη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 102
του ν. 4412/2016 και γ) η τιμό υπερβαύνει τον προώπολογιςμό τησ μελϋτησ.
2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ
για διϊςτημα τριών μηνών από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού
Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω
προβλεπόμενο απορρύπτεται.
Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο
ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό, πριν από τη λόξη τησ, με αντύςτοιχη
παρϊταςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 2.2.2. τησ παρούςασ,
κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με την προβλεπόμενη ωσ ϊνω
αρχικό διϊρκεια.
Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ
προςφορϊσ, τα αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ
αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ότι η ςυνϋχιςη
τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι οικονομικού φορεύσ
που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν
την προςφορϊ και την εγγύηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την
πϊροδο του ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι.
την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ
προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών
H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ
των προςφορών, απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ:
α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο
που ορύζεται πιο πϊνω και ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού όροι
υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρόνοσ και τρόποσ υποβολόσ προςφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρόποσ ςύνταξησ και
υποβολόσ οικονομικών προςφορών) , 2.4.5. (Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών), 3.1.
(Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών), 3.2 (Πρόςκληςη υποβολόσ
δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου) τησ παρούςασ,
β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν
επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό
διόρθωςη, δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη και την
ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςησ διακόρυξησ,
γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ,
εντόσ τησ προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την
αναθϋτουςα αρχό ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςασ και το
ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016,
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δ) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δύο ό
περιςςότερεσ προςφορϋσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχύει, υπό τουσ όρουσ τησ
παραγρϊφου 2.2.3.4 περ.γ τησ παρούςασ
ε) η οπούα εύναι υπό αύρεςη,
ςτ) η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ,
ζ) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από
τα ϋγγραφα τησ παρούςησ διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και
τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ςύμβαςησ.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
3.1. Παραλαβό και εξϋταςη των φακϋλων προςφορϊσ
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την
καταληκτικό ημερομηνύα ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη,
κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν από την ώρα λόξησ τησ
προθεςμύασ τησ παραγρϊφου 2.4.2 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να
ςυνεχιςθεύ και μετϊ την ώρα λόξησ, αν η υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει,
ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω του πλόθουσ των προςελθόντων
ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται
επύςησ από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων
λεπτών τησ ώρασ και μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν γύνεται δεκτό ϊλλη
προςφορϊ. Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα
αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για να διαπιςτώςει αν ϋχουν
υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ το ϊρθρο 8 τησ παρούςασ (ςημειώνεται ότι τόςο
ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φϊκελο αναγρϊφεται η ώρα και ημϋρα υποβολόσ
και η ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο
υπϊλληλο) και ςε καταφατικό περύπτωςη μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ' εντολό του
Προϋδρου τησ και παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να τηρηθεύ η υπόλοιπη
διαδικαςύα του διαγωνιςμού. Η υποβολό μόνο μύασ προςφορϊσ δεν αποτελεύ
κώλυμα για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού και την ανϊθεςη τησ
ςύμβαςησ.
β) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ
αποςφρϊγιςησ των προςφορών την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτην
παρϊγραφο 2.4.2 τησ παρούςασ. Η αποςφρϊγιςη διενεργεύται δημόςια,
παρουςύα των προςφερόντων ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων
τουσ, οι οπούοι λαμβϊνουν γνώςη των λοιπών ςυμμετεχόντων ςτη διαδικαςύα
και των ςτοιχεύων που κατατϋθηκαν από αυτούσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
3.2

Στϊδια αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορών

α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, καθώσ και ο φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ,
μονογρϊφονται δε και ςφραγύζονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού όλα τα
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται κατϊ το ςτϊδιο αυτό και η τεχνικό
προςφορϊ, ανϊ φύλλο. Η Επιτροπό Διαγωνιςμού καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν
προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα αυτών δικαιολογητικϊ και τα
αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικό, το οπούο υπογρϊφεται από τα
μϋλη του οργϊνου. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν
αποςφραγύζονται, αλλϊ μονογρϊφονται και ςφραγύζονται από το παραπϊνω
όργανο και τοποθετούνται ςε ϋνα νϋο φϊκελο ο οπούοσ επύςησ ςφραγύζεται και
υπογρϊφεται από το ύδιο όργανο προκειμϋνου να αποςφραγιςτεύ ςτη ςυνϋχεια.
β) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αξιολόγηςη τησ
τεχνικόσ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςει
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πρακτικό για την αποδοχό ό την απόρριψη των τεχνικών προςφορών και τουσ
λόγουσ αποκλειςμού τουσ.
γ) Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των
προςφορών, μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των
προςφορών, αποςφραγύζονται και ακολουθεύ ςχετικό ανακούνωςη τιμών, η
οπούα καταχωρεύται ςτη ςυνϋχεια του πρακτικού, μαζύ με τουσ λόγουσ
απόρριψησ όςων προςφορών κρύνονται απορριπτϋεσ. Για όςεσ προςφορϋσ δεν
κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα προηγούμενα ωσ ϊνω ςτϊδια α' και β' οι φϊκελοι
τησ οικονομικόσ προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ επιςτρϋφονται.
Η κατϊ τα ανωτϋρω αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών
ςυμμετοχόσ, των τεχνικών προςφορών και των οικονομικών
προςφορών θα γύνουν ςε μύα δημόςια ςυνεδρύαςη.
δ) Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται με απόφαςη τησ
Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου, η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ
ςτουσ προςφϋροντεσ. Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ
τιμό (ιςότιμεσ), η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με
κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ.
Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των
οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ.
3.3
Πρόςκληςη
υποβολόσ
δικαιολογητικών
υμπλόρωςη
δικαιολογητικών- Κατακύρωςη - Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ
εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη
(«προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα ημερών από την
κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ, τα δικαιολογητικϊ, που καθορύζονται ςτην
παρϊγραφο 2.2.7.2 τησ παρούςασ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε
αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα
προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε ημερών από την κοινοπούηςη
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν.
i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα
ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ
(ΣΕΤΔ) εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ό αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό
iii)
αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και
εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ
ςύμφωνα με τα ϊρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμού) και 2.2.4 ϋωσ 2.7 τησ
παρούςασ, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη
γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω
διαδικαςύασ.
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν
κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν
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αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4 –
2.2.7 τησ παρούςασ διακόρυξησ , η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του
φακϋλου ςτην Οικονομικό Επιτροπό για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ
εκπτώτου εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ.
β) Κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό
τηρώντασ τισ αρχϋσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ, ζητϊ από τουσ
προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ, όταν οι πληροφορύεσ ό η τεκμηρύωςη που
πρϋπει να υποβϊλλονται εύναι ό εμφανύζονται ελλιπεύσ ό λανθαςμϋνεσ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο ΣΕΤΔ, ό όταν λεύπουν ςυγκεκριμϋνα
ϋγγραφα, να υποβϊλλουν, να ςυμπληρώνουν, να αποςαφηνύζουν ό να
ολοκληρώνουν τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ ό τεκμηρύωςη, εντόσ προθεςμύασ όχι
μικρότερησ των δϋκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερησ των εύκοςι (20) ημερών
από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ.
γ) Η Οικονομικό Επιτροπό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη,
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο
όλων των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των
προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με κϊθε
πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ
αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των
δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου.
δ) Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων
από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ βοηθημϊτων και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ
προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ προςταςύασ και από τισ αποφϊςεισ αναςτολών
επύ αυτών, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα
δικαιολογητικϊ τησ παρϊγραφο 2.2.7.2 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό
πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Σα ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό
Διαγωνιςμού και, εφόςον διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ
ςυμμετοχόσ των ϊρθρων 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμού) και 2.2.4 ϋωσ 2.7 τησ
παρούςασ, κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο
και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του
ςυμφωνητικού, εντόσ δϋκα (10) ημερών, από την κοινοπούηςη ςχετικόσ
ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό
επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.
ε) Η υπογραφό του ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ
δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που
ορύζεται ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη
γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.
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3.4

Ματαύωςη Διαδικαςύασ

Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλο ό εν μϋρει
αιτιολογημϋνα τη διαδικαςύα ανϊθεςησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του
ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετϊ από γνώμη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ του
Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε
οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ από γνώμη του
αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει
ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το ςημεύο
που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.

21PROC008685893 2021-05-31

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1
Εγγυόςεισ (καλόσ εκτϋλεςησ)
Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ
εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ
οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, εκτόσ ΥΠΑ, και
κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν
θα απαιτεύ εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ για κϊθε ςύμβαςη που θα ςυναφθεύ εϊν
η αξύα τησ εύναι ύςη ό κατώτερη από το ποςό των εύκοςι χιλιϊδων (20.000)
ευρώ (Ν. 4412/16 ϊρθρο 72, παρϊγραφοσ 4).
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό , πρϋπει να
περιλαμβϊνει κατ΄ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.4 ςτοιχεύα
τησ παρούςασ και επιπλϋον τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. Σο
περιεχόμενό τησ εύναι ςύμφωνο με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ
διακρύςεισ την εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδόχου.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.5, η οπούα
ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να
καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ
ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ, εκτόσ ΥΠΑ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ
ςύμβαςησ, όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ ό αποδεςμεύονται
τμηματικϊ, κατϊ το ποςό που αναλογεύ ςτην αξύα του μϋρουσ του τμόματοσ
των υλικών που παραλόφθηκε οριςτικϊ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και
ποιοτικό παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. Εϊν ςτο πρωτόκολλο
οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό
υπϊρχει εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό των ωσ ϊνω εγγυόςεων γύνεται
μετϊ την αντιμετώπιςη των παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό χρηματοδοτικϊ
ιδρύματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και
γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα
ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα
κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το
δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό
να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με
παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ
παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο
Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη
διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η
εγγύηςη οικονομικό φορϋα.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό
περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ
των.
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ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη
τησ ευθύνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον
μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.
2
Συμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016,
οι όροι τησ παρούςασ διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ.
4.3
Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ
4.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ
τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου,
που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ
ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και
εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του
Προςαρτόματοσ Α΄.
Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ
του ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ
των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ.

4.4
Υπεργολαβύα
4.4.1. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και
ευθύνεσ λόγω ανϊθεςησ τησ εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςύμβαςησ ςε
υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.
4.4.2. Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο κύριοσ ανϊδοχοσ υποχρεούται να
αναφϋρει ςτην αναθϋτουςα αρχό το όνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ
νόμιμουσ εκπροςώπουσ των υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην
εκτϋλεςη αυτόσ, εφόςον εύναι γνωςτϊ τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό.
Επιπλϋον, υποχρεούται να γνωςτοποιεύ ςτην αναθϋτουςα αρχό κϊθε αλλαγό
των πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, καθώσ και τισ
απαιτούμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κύριοσ
ανϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λόγω ςύμβαςη, προςκομύζοντασ τα
ςχετικϊ ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ
ςυνεργαςύασ του Αναδόχου με υπεργολϊβο/ υπεργολϊβουσ τησ ςύμβαςησ,
αυτόσ υποχρεούται ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ αυτόσ ςτην
Αναθϋτουςα Αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει την ομαλό εκτϋλεςη του
τμόματοσ/ των τμημϊτων τησ ςύμβαςησ εύτε από τον ύδιο, εύτε από νϋο
υπεργολϊβο τον οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτην αναθϋτουςα αρχό κατϊ την ωσ
ϊνω διαδικαςύα.
4.4.3. Η αναθϋτουςα αρχό επαληθεύει τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού για
τουσ υπεργολϊβουσ, όπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα
αποδεικτικϊ μϋςα τησ παραγρϊφου 2.2.7.2 τησ παρούςασ, εφόςον το(α)
τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο ανϊδοχοσ προτύθεται να αναθϋςει
υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνουν ςωρευτικϊ το ποςοςτό του
τριϊντα τοισ εκατό (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Επιπλϋον,
προκειμϋνου να μην αθετούνται οι υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν.
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4412/2016, δύναται να επαληθεύςει τουσ ωσ ϊνω λόγουσ και για τμόμα ό
τμόματα τησ ςύμβαςησ που υπολεύπονται του ωσ ϊνω ποςοςτού.
Όταν από την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι
αποκλειςμού απαιτεύ ό δύναται να απαιτόςει την αντικατϊςταςό του, κατϊ τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5
Τροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ
Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται
νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηςησ
τησ Επιτροπόσ τησ περ. β τησ παρ. 11 του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016
4.6
Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ
4.6.1. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ
διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ,
εφόςον:
α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4
του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ
ςύμβαςησ
β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από
τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τούτου,
θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ,
γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ
των υποχρεώςεων που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η
οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο
διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1
Τρόποσ πληρωμόσ
5.1.1.Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ από τον Δόμο μετϊ την
υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ με λεπτομϋρειεσ που θα καθοριςτούν από
αυτό.
Γενικότερα θα ιςχύουν τα ακόλουθα :
Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των
νομύμων παραςτατικών και δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου
δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που
διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό.
5.1.2.Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη
επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου
Υ.Π.Α. και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
α) Κρϊτηςη 0,07% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ
φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ
ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων
επιβϊλλεται (ϊρθρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 44 του Ν.
4605/2019) όπωσ ιςχύει)
β) Κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ
αξύασ, εκτόσ ΥΠΑ, τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο
ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την αναθϋτουςα αρχό ςτο
όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων και
Προμηθειών ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ
φόρων και και κρατόςεων τησ αρχικόσ καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ
ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ϊρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ
χαρτοςόμου και ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ.
Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα
παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ για τισ προμόθειεσ αξύασ 4% και για τισ
υπηρεςύεσ 8% επύ του καθαρού ποςού.
5.2
Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ
5.2.1.Ο ανϊδοχοσ, με την επιφύλαξη τησ ςυνδρομόσ λόγων ανωτϋρασ βύασ,
κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα
που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από
γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, εϊν δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του
υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ, που εύναι ςύμφωνεσ με την ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και εϊν
υπερβεύ υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ,
λαμβανομϋνων υπόψη των τυχόν παρατϊςεων.
την περύπτωςη αυτό του κοινοποιεύται ειδικό όχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει
ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ αυτόσ,
θϋτοντασ προθεςμύα για τη ςυμμόρφωςό του, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι
μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η προθεςμύα που τεθεύ με την ειδικό
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όχληςη παρϋλθει χωρύσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ
μϋςα ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ από την ϊπρακτη πϊροδο τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ
ςυμμόρφωςησ.
Δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ όταν:
α) δεν παραδοθεύ η υπηρεςύα ςτο προβλεπόμενο χρονικό διϊςτημα με ευθύνη
του φορϋα που εκτελεύ τη ςύμβαςη.
β) ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ
τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη,
επιβϊλλονται, με απόφαςη του αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από
γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον ανϊδοχο
προσ παροχό εξηγόςεων, ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ
ςύμβαςησ.
5.2.2. Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετϊ τη
λόξη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ
που χορηγόθηκε, επιβϊλλεται πρόςτιμο 5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των
υπηρεςιών που παραδόθηκαν εκπρόθεςμα ςύμφωνα με το ϊρθρο 206 του Ν.
4412/16.
Σο παραπϊνω πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των εκπρόθεςμα
παραδοθϋντων υπηρεςιών, χωρύσ ΥΠΑ. Εϊν οι υπηρεςύεσ που παραδόθηκαν
εκπρόθεςμα επηρεϊζουν υπηρεςύεσ που παραδόθηκαν εμπρόθεςμα, το
πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ςυνολικόσ ποςότητασ
αυτών.
Κατϊ τον υπολογιςμό του χρονικού διαςτόματοσ τησ καθυςτϋρηςησ για
παρϊδοςη ό αντικατϊςταςη των υπηρεςιών, με απόφαςη του αποφαινομϋνου
οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, δεν λαμβϊνεται
υπόψη ο χρόνοσ που παρόλθε πϋραν του εύλογου, κατϊ τα διϊφορα ςτϊδια των
διαδικαςιών, για το οπούο δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ και παρατεύνεται,
αντύςτοιχα, ο χρόνοσ παρϊδοςησ.
Η εύςπραξη του προςτύμου γύνεται με παρακρϊτηςη από το ποςό πληρωμόσ του
αναδόχου ό, ςε περύπτωςη ανεπϊρκειασ ό ϋλλειψησ αυτού, με ιςόποςη
κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν καταθϋςει
το απαιτούμενο ποςό.
ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, το πρόςτιμο και οι τόκοι
επιβϊλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ.
5.3
Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των
ςυμβϊςεων
Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του
κυρώςεισ, δυνϊμει των όρων των ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικού φορϋα
εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.1. (Παρακολούθηςη ςύμβαςησ), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτϋων-αντικατϊςταςη), μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30)
ημερών από την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ
προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από
γνωμοδότηςη του προβλεπόμενου ςτην περύπτωςη δ τησ παραγρϊφου 11 του
ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργϊνου.
Η εν λόγω απόφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φύςεωσ
διοικητικό προςφυγό.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ

6.1
Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ
6.1.1. Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα
διενεργηθεύ από την Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών, Φωροταξύασ, Τπηρεςύασ
Δόμηςησ και Περιβϊλλοντοσ/Σμόμα Καθαριότητασ η οπούα και θα ειςηγεύται
ςτο αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα
εκτϋλεςη όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων
του αναδόχου ό των αναδόχων, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λόγω μη
τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφορούν ςε
τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ υπό
τουσ όρουσ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεςύα μπορεύ, με απόφαςό τησ [ιδύωσ ςε ςυμβϊςεισ
παροχόσ υπηρεςιών που η εκτϋλεςό τουσ απαιτεύ ςυνεχό παρακολούθηςη ςε
ημερόςια βϊςη] να ορύζει για την παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ ωσ επόπτη με
καθόκοντα ειςηγητό υπϊλληλο τησ υπηρεςύασ. Με την ύδια απόφαςη [ιδύωσ ςε
περιπτώςεισ πολύπλοκων ςυμβϊςεων] δύνανται να ορύζονται και ϊλλοι
υπϊλληλοι τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ ό των εξυπηρετούμενων από την ςύμβαςη
φορϋων, ςτουσ οπούουσ ανατύθενται επιμϋρουσ καθόκοντα για την
παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ. ε αυτό την περύπτωςη ο επόπτησ λειτουργεύ
ωσ ςυντονιςτόσ.
Σα καθόκοντα του επόπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμόρφωςησ του
αναδόχου με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. Με ειςόγηςη του επόπτη η υπηρεςύα
που διοικεύ τη ςύμβαςη μπορεύ να απευθύνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ
προσ τον ανϊδοχο που αφορούν ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
6.2
Διϊρκεια ςύμβαςησ
6.2.1. Η διϊρκεια τησ ύμβαςησ ό των υμβϊςεων ορύζεται ςε ϋξι (6) μόνεσ [το
εν λόγω χρονικό διϊςτημα αρχύζει από την ημερομηνύα υπογραφόσ του
ςυμφωνητικού ό από την ημερομηνύα που ορύζεται ςε αυτό και λόγει εύτε ςε
δόλη ημερομηνύα ό προθεςμύα εύτε, εφόςον υπϊρχουν ενδιϊμεςα επιμϋρουσ
παραδοτϋα, με την υποβολό του τελευταύου παραδοτϋου ςτον χρόνο που
ορύζεται ςτο ςυμφωνητικό]
6.3
Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ
Η παραλαβό α) των παρεχόμενων υπηρεςιών θα γύνει από την επιτροπό που
ςυγκροτόθηκε με την 63/21 ΑΟΕ με ΑΔΑ ΧΛΤΒΨ1Ν-14Π και β) τησ προμόθειασ
των ανταλλακτικών από την επιτροπό που ςυγκροτόθηκε με την 64/21 ΑΟΕ με
ΑΔΑ 9ΞΧΛΨ1Ν-Τ7Ψ οι οπούεσ ςυγκροτόθηκαν, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 11
εδϊφιο δ’ του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο ωσ ϊνω ϋλεγχοσ [ςύμφωνα με τα
όςα ϋχει ορύςει ανωτϋρω η Α.Α.], μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και ο
ανϊδοχοσ.
Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ ό/και τα
παραδοτϋα δεν ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ,
ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ
παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και
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γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλόλητα
των παρεχόμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μπορούν οι
τελευταύεσ να καλύψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ.
την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι δεν επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημϋνη απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου, μπορεύ να
εγκριθεύ η παραλαβό των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων,
με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ
τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απόφαςησ, η
επιτροπό παραλαβόσ υποχρεούται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό των
παρεχόμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων τησ ςύμβαςησ και να ςυντϊξει
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην
απόφαςη.
Σο πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ εγκρύνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφαςό του, η οπούα κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον ανϊδοχο.
Αν παρϋλθει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνύα
υποβολόσ του και δεν ληφθεύ ςχετικό απόφαςη για την ϋγκριςη ό την απόρριψό
του, θεωρεύται ότι η παραλαβό ϋχει ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια.
Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό
του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη ςύμβαςη ϋλεγχοι
ςύμφωνα με την παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικϋσ
επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται πριν την
ολοκλόρωςη όλων των προβλεπόμενων ελϋγχων και τη ςύνταξη των ςχετικών
πρωτοκόλλων.
6.4
Απόρριψη παραδοτϋων – Αντικατϊςταςη
ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρου ό μϋρουσ των παρεχόμενων
υπηρεςιών και των υπό προμόθεια ανταλλακτικών, με ϋκπτωςη επύ τησ
ςυμβατικόσ αξύασ, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να εγκρύνεται
αντικατϊςταςη των υπηρεςιών και των ανταλλακτικών, που να εύναι ςύμφωνα
με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται από την
απόφαςη αυτό. Αν η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ
διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, η προθεςμύα που ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν
μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη ½ του ςυνολικού ςυμβατικού χρόνου ο δε ανϊδοχοσ
θεωρεύται ωσ εκπρόθεςμοσ και υπόκειται ςε κυρώςεισ λόγω εκπρόθεςμησ
παρϊδοςησ.
Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ υπηρεςύεσ ό τα ανταλλακτικϊ που
απορρύφθηκαν μϋςα ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφόςον ϋχει λόξει η
ςυνολικό διϊρκεια, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρώςεισ.
6.5
Αναπροςαρμογό τιμόσ
Δεν προβλϋπεται αναπροςαρμογό τιμόσ.
Ο Δόμαρχοσ πϊρτησ
Πϋτροσ Δούκασ
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