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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
Πληρ: Α. Χατζής 
Τηλ: 2310 778672 
FAX: 2310 778662 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 
 
Θεσσαλονίκη 27/12/2016 
Αρ.Πρωτ.: 4263 
 
 
 
 
 
«Φύλαξη κτιρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του 
 Κοιμητηρίου για το έτος 2017» 

 
 
 
   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  65.174,10 € 

 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A.) 
CPV: 79713000-5 

 
Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ  

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861 /2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 

του Ν. 4144/2013. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – 

καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – 

τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ318/1992 (ΦΕΚ161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

9. Το 16REQ005534643 2016-12-06 πρωτογενές αίτημα. 
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10. Την με αριθμ. Πρωτ. 3993/6-12-2016 μελέτη του τμήματος Κοινωνικής Εξυπηρέτησης, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.174,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) για 

την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. 

11. Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας, που ανέρχεται στο ποσό 

των 65.174,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)., θα επιβαρύνει τις 

πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση στον Κ.Α. 02.10.6278. 

12.  Την με αριθ. 85/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε: 

α)η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας σε ιδιωτική εταιρεία, β) η με αριθμ. Πρωτ. 

3993/6-12-2016 μελέτη, γ) ο τρόπος εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας μετά από 

συνοπτικό διαγωνισμό και καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

διαγωνισμού.  

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
Τη διενέργεια Ανοιχτού Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για 

την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξης κτιρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου για το έτος 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.174,10 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για ένα έτος (1) από την υπογραφή της σύμβασης 
ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Κριτήριο 
κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η τιμή προσφοράς θα κατατεθεί στο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς (Υπόδειγμα ΙΙ), που επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 

Άρθρο 1ο 
Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση:  Τ.Θ. 30505,  Τ.Κ 56 210 Εύοσμος Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο πληροφοριών:2310778672/778661/778650 
Φαξ: 2310778662 
Email: info@sddt.org.gr 
URL:www.sddt.gr 

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι 
έχουν την αντίστοιχη σημασία: 
• Αναθέτουσα Αρχή: το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμού δημοσίου 
δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από 
αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 
• Οικονομικός φορέας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών 
των προσώπων ή/και των φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 
επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια 
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 
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• Προσφέρων: οικονομικός φορέας που έχει υποβάλλει προσφορά. 
• Πάροχος υπηρεσιών: οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί σύμβαση. 
• Έγγραφο διαδικασίας της σύναψης της σύμβασης ή έγγραφο της σύμβασης: κάθε έγγραφο 
το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών, των 
προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων 
από τους υποψηφίους, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και 
τυχόν πρόσθετων εγγράφων.  
 
 
 

Άρθρο2ο 
Τεύχη διαγωνισμού – Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη του διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 
• η Διακήρυξη του διαγωνισμού, 
• η Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης, 
• το Τιμολόγιο Μελέτης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης, 
• ο Προϋπολογισμός της Μελέτης,  
• η Τεχνική Περιγραφή, 
• το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
Τα επιμέρους στοιχεία της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου 

και θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι: 
• η Σύμβαση, 
• η Διακήρυξη, 
• η Οικονομική Προσφορά Αναδόχου, 
• η Τεχνική Προσφορά Αναδόχου, 
• η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
• οι Τεχνικές Προδιαγραφές, το Τιμολόγιο Μελέτης, 
• ο Προϋπολογισμός Μελέτης,  
• η Τεχνική Έκθεση 

  
Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της υπηρεσίας 
Το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας που θα παρασχεθεί προς το Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής 

Θεσσαλονίκης αναφέρεται αναλυτικά στην αριθμ. Πρωτ. 3993/6-12-2016 συνταχθείσα μελέτη, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Η δαπάνη για την παρεχόμενη υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 
52.559,76€, συν 12.614,34€ Φ.Π.Α. (24%), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 65.174,10€. 
Αναλυτικότερα, αναλήφθηκε η υποχρέωση με την αριθμ. 85/8-12-2016 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής να εγκριθεί η διάθεση πίστωσης στον Κ.Α. 02.10.6278 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, δαπάνης ποσού 65.174,10€. 

Η παρούσα υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους. 
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Άρθρο4ο 
Χρόνος – Τρόπος – Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9/1/2017, ημέρα Δευτέρα και από  
ώρα 10.00π.μ. έως 11.00π.μ., ενώπιον του Αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου, στην αίθουσα του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στα Κοιμητήρια της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης(κτίριο Διοίκησης).  
2.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά, κατά την 
ημέρα και ώρα, όπως περιγράφεται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, ενώπιον του Αρμόδιου 
Οργάνου(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών). 

Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές 
μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με ευθύνη του προσφέροντος με οποιοδήποτε τρόπο 
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στο Αρμόδιο Όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας αποσφράγισης που ορίζεται στη 
Διακήρυξη. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στο αρμόδιο Γνωμοδοτικό Όργανο, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι 
προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Συνδέσμου 
Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης τηλ. 2310778673 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο 
τηλέφωνο 2310-778672, fax: 2310778662 (κο. Χατζή Α.) μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 
δημοπρασίας. Τα Τεύχη δημοπράτησης/έγγραφα σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για τους 
οικονομικούς φορείς σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου 
(www.sddt.org.gr).Επίσης, χορηγούνται και από την αναθέτουσα αρχή. Η διάθεση των τευχών 
από την αναθέτουσα αρχή θα γίνεται μέχρι και την παραμονή του διαγωνισμού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την μη έγκαιρη παραλαβή 
προσφορών οικονομικών φορέων μέσω ταχυδρομείου. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
της τιμής. 
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Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον εθνικό τύπο ενώ το σύνολο της διακήρυξης θα 
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη 
Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

 
Άρθρο5ο 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Eξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες οι ίδιες και το 

προσωπικό τους πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις του Ν. 
3707/2008 άδεια. Αυτό για τις εταιρείες αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου 
αντιγράφου της άδειας λειτουργίας και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος – μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
γ) σε 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 και τα οποία ι) πληρούν ανελλιπώς το σύνολο των όρων που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 και ιι) ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε εργασίες 
συντήρησης-κλάδευσης δενδροστοιχιών/δένδρων, όπως αποδεικνύεται από το Πιστοποιητικό 
του οικείου Επιμελητηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών άλλου ισοδύναμου εγγράφου. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, οι οποίες δεν χρειάζεται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Απαιτείται όμως να περιβληθούν σε 
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής 
της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

 
Άρθρο 6ο 

Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Α. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 
έως 81 του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις 
βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
ι) 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), 
ιι) 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 (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

16PROC005643923 2016-12-27



6 
 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
ιιι) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 
ιν) 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 (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ν) 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 
νι) 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 (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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 ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Β. Ομοίως, 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. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Η παρούσα παράγραφος (Β) παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. Σε κάθε 
περίπτωση αυτό πρέπει να έχει συμβεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς. 
Γ. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ο οικονομικός φορέας: α) 
εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, 
β) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 
ακεραιότητα του, 
γ) 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, 
δ) 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, 
ε) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
στ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί 
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
ζ) 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, 
η) 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, 
θ) 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, 
 

Άρθρο7ο 
Περιεχόμενο - Φάκελος Προσφοράς –Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο (κλειστό) κυρίως φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
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α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ)  η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Στον ανωτέρω σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται δύο (2) επιμέρους σφραγισμένοι 
φάκελοι. Οι επιμέρους φάκελοι που θα περιέχονται στο φάκελο προσφοράς είναι:  
1) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν.4412/2016, 
2) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του 
Ν.4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα 
της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται αποκλειστικά συμπληρώνοντας τα 
υποδείγματα προσφοράς που συνοδεύον τη διακήρυξη (Υπόδειγμα ΙΙ).Με την υποβολή 
προσφοράς θεωρείται δεδομένο ότι ο οικονομικός φορέας/προσφέρων είναι απόλυτα ενήμερος 
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών παροχής της υπηρεσίας, έχει λάβει γνώση των όρων 
της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  

Οι επιμέρους δύο (2) σφραγιστοί φάκελοι θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου [ενδείξεις (β) έως (ε)]. 
1. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει:  
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79 του 
Ν.4412/2016, με την οποία θα δηλώνει : 
α) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β)πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 
76, 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
α) είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ του Ν.4412/2016, 
β) η προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
γ) έχουν λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και 
τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
• Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ύψους χιλίων 
πενήντα δύο ευρώ (1052,00€). 
• Κατάλογο υπηρεσιών (εργασιών), σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι, σχετικές με το αντικείμενο 
της προκηρυχθείσας υπηρεσίας, συνολικού ύψους τουλάχιστον του ύψους της μελέτης. Ο 
κατάλογος υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και έχει ισχύ 
υπεύθυνης δήλωσης. 
• Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού. Σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. 
• Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς: 
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- αν είναι φυσικά πρόσωπα- ατομικές επιχειρήσεις συμμετέχουν αυτοπροσώπως, 
προσκομίζοντας την ταυτότητα. Στην περίπτωση που η ατομική επιχείρηση συμμετέχει στη 
δημοπρασία με άλλο τρίτο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλος), αυτό θα πρέπει να είναι νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο από τον εκπρόσωπο της ατομικής επιχείρησης και να προσκομίσει την 
ταυτότητά του, 
 
- αν είναι εταιρεία Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το 
διαχειριστή ή τους διαχειριστές, προσκομίζοντας:  
1. αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο 
κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (ΓΕΜΗ). Εφόσον τα 
καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο, υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό 
καθώς και οι τροποποιήσεις του και το σχετικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ από το 
οποίο προκύπτουν οι σχετικές ως άνω πράξεις- έγγραφα και οι οποίοι υποχρεούνται να 
προσκομίσουν με την κατάθεση των παραπάνω και 
2. την ταυτότητά τους. 
 
- Αν πρόκειται για Α.Ε. ή Α.Β.Ε.Ε. εκπροσωπείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσκομίζοντας: 
1. ΦΕΚ σύστασης. 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού. 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό του 
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας. 
4. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για 
την ανάληψη της δημοπρατούμενης εργασίας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο 
παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά. Επίσης, να 
εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με 
τη σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύμβασης όργανα της αναθέτουσας αρχής. 
5. Ταυτότητα του μέλους του Δ.Σ ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής 
τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένες. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
2. Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
O ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  

συμπληρωμένο και αρμοδίως σφραγισμένο και υπογεγραμμένο (επί ποινής αποκλεισμού) το 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα ΙΙ της Παρούσης). Η οικονομική προσφορά 
(προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ (€) και συντάσσεται αριθμητικά και ολογράφως. 
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Η τιμή της προς παροχή υπηρεσίας δίνεται ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο μελέτης. 
Περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με 
τον τρόπο που περιγράφεται στη σχετική Μελέτη. 

 
3. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν στην 

προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο προς ανάθεση αντικείμενο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό 

κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παραπάνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να 

υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 

αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων. Επιπρόσθετα, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι( άρθρο 68 παρ.1 

του ν.3863/10). 

 
4. Άλλες προϋποθέσεις 
Οι προσφορές γενικώς δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, διαγραφές, προσθήκες, σβησίματα ή 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης εκτός αν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει τους όρους που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένω να αξιολογηθούν. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση ή τροποποίηση της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο 
όταν ζητούνται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Οι 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτή αναλυτικά 
περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εγκεκριμένης μελέτης. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με 
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  
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Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα: α) όσες δεν τηρούν τις προϋποθέσεις 
των εγγράφων της σύμβασης, β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, γ) όταν υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, δ) όσες κρίνονται 
από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. 

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα: α) όσες υποβάλλονται από 
προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και β) όσων η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίστηκε και τεκμηριώθηκε 
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.   

 
Άρθρο8ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών – Υποβαλλόμενα έγγραφα 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (δικαιολογητικά συμμετοχής, 

τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά), θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και 
σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος . 

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα 
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που 
έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και 
θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014, άρθρο 2, παρ. α,β).  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρουν 
ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 
Άρθρο 9ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό, 

θεωρούνται ότι ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να 
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από 
οποιοδήποτε λόγω ή αιτία. 

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την 
παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 10ο 

Εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης 
Α. Εγγύηση Συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται, επί ποινής αποκλεισμού, η 
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1052,00€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγυητική συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ι) ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, ιι) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
73 έως 78, ιιι) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στη σύμβαση δικαιολογητικά και ιν) 
δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά α)την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και γ) την ολοκλήρωση του 
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 
4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει 
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση 
της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης) 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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 εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
(ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) 
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
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εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητά τους.  
 

Άρθρο 11ο 
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών έχουν ως 
εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς (εφ’ όσον απαιτείται), 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το Γνωμοδοτικό 
Όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της 
σύμβασης ή την πρόσκληση. 
β) Στη συνέχεια το Γνωμοδοτικό Όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
(εφ’ όσον απαιτείται), σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την 
αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 
εγγράφων της σύμβασης. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της επιτροπής. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες/συμμετέχοντες. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. 
 
 

Άρθρο 12ο 
Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 
ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 
και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που 
δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 
Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 
μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές (άρθρο 102 Ν.4412/2016). 
4. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, 
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

Τα αποτελέσματα κατά τα ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας αρχής και 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου αυτής. Η σχετική απόφαση 
κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής στους προσφέροντες.  
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Άρθρο13ο 
Τρόπος επιλογής αναδόχου 

Ανάδοχος της υπηρεσίας θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής επί του συνολικού 
προϋπολογιζομένου κόστους της ζητούμενης υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή) η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, 
(Εκτελεστική Επιτροπή), και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 
Άρθρο14ο 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 
4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 του ν. 4412/2016. Για την 
παρούσα Διακήρυξη τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία διαγωνισμού. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 
73 του Ν.4416/2016, δηλαδή: α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, και β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων 
Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
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. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα), κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. Αν πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
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καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, για όλους τους απασχολούμενους 
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και για τους εργοδότες 
αυτής. 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις (Φορολογική Ενημερότητα), από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή 
ηλεκτρονικά από το taxisnet)κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους εγγράφου ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 και στην περ. β της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – 
μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματική ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελματικού) ή ΓΕΜΗ με το 
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, 
σχετικό με την προκηρυχθείσα παροχή υπηρεσιών, που θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
6. Αντίγραφα ι) της/των σύμβασης/συμβάσεων, ιι) του/των πρακτικού/ών παραλαβής ή 
της/των βεβαίωσης/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και ιιι) του/των τιμολογίου/γίων, που 
αναφέρονται στον υποβληθέντα, κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, κατάλογο 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι). 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/20106. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί  και 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
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προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, Οικονομική Επιτροπή, για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του αποφαινομένου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

 
Άρθρο15ο 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με 

γνωμοδότηση του προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου που αποφασίζει σχετικά , 
μπορεί να προτείνει: 
• κατακύρωση της σύμβασης, άρθρο 105 Ν.4412/2016,  
• ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης 
της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της, ή την προσφυγή στη διαδικασία των 
άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 
• τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια ακριβώς τιμή, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου 
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 

Άρθρο 16ο 
Τιμές προσφορών- Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν. 4412/2016 ή 
υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν. 4412/2016. 
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές, εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός 
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ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
ζ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της 
σύμβασης. 
η) Εφόσον από τη προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
θ) Επίσης απορρίπτεται προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει το συνολικό 
προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. 
ι) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με την υπηρεσία, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν, εγγράφως, την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 
προτείνεται η προσφορά απορρίπτεται (άρθρο 88 Ν.4412/2016). 
Ια) Η οικονομική προσφορά θα αφορά αντίστοιχα στο σύνολο της ανάθεσης όπως αυτή 
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Ιβ) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής των υπό ανάθεσης εργασιών, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
Ιγ) Η προσφερθείσα τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή και της τυχούσας παράτασης. 
Ιδ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς των ειδών εκτός από το Φ.Π.Α. 
Ιε) Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο 
ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
Ιστ) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 
να τα παρέχουν. 
Ιη) Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 
 

Άρθρο17ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 
ν.4412/2016. 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο. Ο ανάδοχος θα 
εγγυηθεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες προς τους νόμους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 «Εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής 
Εκτέλεσης» της παρούσης. 

 
Άρθρο18ο 

Ματαίωση διαδικασίας 
1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/16. 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/16 , 
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στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
Προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα 
της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της 
ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του ν. 4412/16, εφόσον, στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 
Άρθρο 19ο 

Γενικοί όροι σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της 

σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα 
επιθεωρήσεων και ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σύμφωνα με το ΠΔ 
113/2014 (Α΄180) και του Σώματος Επιθεώρησης, Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 
Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια 
που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 

 
Άρθρο20ο 

Ενστάσεις – Παράβολο 
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
(εν προκειμένω 525,60€). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
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επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

 
Άρθρο 21ο 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5 του άρθρου 105 και των άρθρων 203 και 220 του Ν.4412/2016. 

 
 

Άρθρο 22ο 

Ανωτέρα βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

 
 

Άρθρο 23ο 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 218 και 220 του ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 
 

Άρθρο 24ο 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  - Παράδοση - Παραλαβή 
Η παροχή της υπηρεσίας αφορά για χρονικό διάστημα ενός έτους (1) από την υπογραφή 

της σύμβασης ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει 
πρώτο). 

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του 
Ν.4412/2016 ενώ η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 221 του Ν.4416/2016. 

 
 
 
 
 

16PROC005643923 2016-12-27



22 
 

Άρθρο 25ο 

Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή και 

περιλαμβάνει το Φ.Π.Α. Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται.  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα σύμφωνα με την πρόοδο των 

εργασιών. Ο ανάδοχος θα προσκομίζει υποχρεωτικά στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που 
έπεται του μήνα εργασιών το τιμολόγιο με τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονται από 
τις διατάξεις για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό 
που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 
του αναδόχου, το ημερολόγιο εργασιών που εκτελέστηκαν, τα αντίγραφα από τις έγγραφες 
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες θα κοινοποιούνται στην αρμόδια δασική 
υπηρεσία. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως νόμιμες κρατήσεις, εισφορές, φόροι κλπ. 

 
 
 

Άρθρο 26ο 

Υποχρεώσεις αναδόχου 
Καθ’ όλη της διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικό ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που 
προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της. Επίσης, είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί 
από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του 
συμβατικού του έργου. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας, σε οποιονδήποτε 
τρίτο, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού 
και της αναθέτουσας αρχής.  

 
 

Άρθρο 27ο 

Εμπιστευτικότητα αναδόχου 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης ια αναλάβει την υποχρέωση να μη 
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με την υπηρεσία που θα 
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. 
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Άρθρο 28ο 
Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα: 
Τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 10  του άρθρου 379 του Ν.4412/2016, την ανάρτηση της διακήρυξης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου, την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό 
Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης, την ανάρτηση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, 
τη δημοσίευση στη Διαύγεια και την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της Περίληψης Διακήρυξης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/2009, ΦΕΚ163/τ.Α/2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
 
 

ΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Της επιχείρησης…………………………………………………………………………….………… µε έδρα στ……………………………………., οδός …………..…………………………. 
αριθµ. ……... Τ.Κ……………………. Τηλ.: …………………… Κινητό………………..……. Fax: …………………….  
 
Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο και των λοιπών στοιχείων της μελέτης και της δημοπράτησης, 
Δηλώνω Υπεύθυνα ότι οι αναγραφόμενα στον κατάλογο στοιχεία είναι απολύτως αληθή. 
 

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ/ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 
ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΣΥΝΑΦΕΙΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(σε €, με ΦΠΑ) 
      
      
      
      
      
      
      

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
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                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
    

CPV 79713000-5: «Υπηρεσίες Φύλαξης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Κοιμητηρίου για το έτος 2017» 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της επιχείρησης……………………………………………………………………………….………… µε έδρα 
στ…………………………………………….,οδός …………..…………………………. αριθµ. ……... 
Τ.Κ………………………. Τηλ.: …………………… Κινητό………………..……. Fax: …………………….  
 
Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του Διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο και των 
λοιπών στοιχείων της µελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
της υπηρεσίας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Υπηρεσίες Φύλαξης κτιρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του 
Κοιμητηρίου για το έτος 2017 

Υπηρεσία 1   

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):………………………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες Φύλαξης κτιρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του 
Κοιμητηρίου για το έτος 2017 

 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:65.174,10 € με ΦΠΑ 
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