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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την υπηρεσία/εργασία με τίτλο
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

24.738,00€ (συμ/νου ΦΠΑ)
36786/19-11-2019
ΤΗΝ

ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Στο Ισόγειο στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου,
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ/νση: Άλσους 15

28/11/2019
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 10:00 π.μ.
ΩΡΑ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ10:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποστείλουν τις
έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα
Πρωτοκόλλου στο ισόγειο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη
της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, στη
Δ/νση: Άλσους 15, Τ.Κ. 16675. Οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται,
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
& ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή ΜΕ ΑΛΛΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

αλλά

παραδίνονται

στην

αρμόδια

Επιτροπή

διενέργειας

του

διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά
δεν

έφθασαν

έγκαιρα

στο

Δήμο

Γλυφάδας

προκειμένου

να

πρωτοκολληθούν μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, επιστρέφονται και αυτές
στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων
116 και 117
3) Τις διατάξεις του Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
4) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
5) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6)

Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την
Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7) Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)
8) Τις διατάξεις των άρθρων 43,44 και 45 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α']
9) Τις τεχνικές προδιαγραφές της 123/2019 μελέτης του Δήμου μας.
10) Το υπ΄ αριθ. 19REQ005823973 με μοναδικό αριθμό (ΑΔΑΜ) πρωτογενές αίτημα που
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του
άρθρου 38 του Ν. 4412/2016) με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/201
11) Την υπ΄ αριθ. 479/2019 Α.Α.Υ.Σ., με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 19REQ005824599 σύμφωνα
με το άρθρο 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) για την έγκριση και διάθεση
(ψήφιση) ανάλογης πίστωσης του ποσού, σε βάρος της με Κ.Α. 20.6277.0002 με την ονομασία:
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)»,
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
12) Τη με αριθ. 315/2019 απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την
υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.738,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το
άρθρου 121 του Ν.4412/2016 και την τροποποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 43
του N. 4605/19 του ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ, παράλληλα θα

παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του

παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας (www.glyfada.gr).
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 62, Ν. 4469/03-05-2017 όπου στο άρθρο 18 αναφέρεται η Τροποποίηση
διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α'147) που αφορά την υποχρεωτική δημοσίευση των προμηθειών και
έργων των Δήμων στον τοπικό Τύπο, έως το 2021, για προμήθειες και υπηρεσίες έως 60.000€, όπου
πλέον τίθεται σε ισχύ.
Βάσει των ανωτέρω η Περίληψη Διακήρυξης θα δημοσιευτεί και στον τοπικό τύπο ενώ τα έξοδα της
δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
Οικονομικός Φορέας: Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη µε την Αναθέτουσα
Αρχή.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ: Δήμος Γλυφάδας
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Ο προσφέρων, στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της δαπάνης και θα υπογράψει την
απαιτούμενη σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Το άρθρο 155 και παρ. 6 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, ΒΔ της 17-5/15-06-1959, άρθρα
25,26,49 του Ν. 4270/2014.
2. Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, άρθρα 53,54 Ν.4412/2016
3. Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.4412/2016
4. Την παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016
5. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, παρ. 5 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
6. Το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016
7. Την παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
8. Την περίπτωση γ’ της παρ.1 του άρθρου 121 του Ν.4412/2016 και περίπτωση 59, 68 και 82
της παρ. 1 άρθρου 377 του Ν.4412/2016
9. Την παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. και στη συνέχεια μόνο
στο ΚΗΜΔΗΣ [παρ. 3 του άρθρου 38, άρθρου 66, παρ. 2 του άρθρου 117 και περιπτ. γ΄της
παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν.4412/2016]
10. Την παρ. 1ε άρθρου 72 του Ν.3852/2010, άρθρο 221 Ν. 4412/2016
11. Τα άρθρα 200, 208 και 219 του Ν. 4412/2016
12. Το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, άρθρο 130 του Ν.4270/2014
13. Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)
14. Τις διατάξεις των άρθρων 43,44 και 45 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α']
15. τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ}
16. Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την
Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Γλυφάδας.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται στο διάστημα έως την 31η
Δεκεμβρίου 2019. Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας
ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 24.738,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.
Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον Κ.Α. 20.6277.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019
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Αναλυτικά:

α/α

1

Περιγραφή εργασίας

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος (€)

τόνος

1.330

15,00

Δαπάνες ανακύκλωσης
αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ)

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΦΠΑ 24% (€)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

CPVS 90513000-6

Αξία (€)

19.950,00

19.950,00
4.788,00
24.738,00

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Συνεταιρισμοί.
4. Ενώσεις
Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής, των όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων
της ελληνικής νομοθεσίας ή αντίστοιχα της νομοθεσίας του κράτους - μέλους, και να πληρούν όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη προμήθεια.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε µέλους της ένωσης ή
κοινοπραξίας και το ειδικό μέρος αυτής µε το οποίο αυτό θα ασχοληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της
Σύμβασης, ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε µέλους και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα
αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας.
• Ότι στην προσφορά θα δηλώνεται ένα µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας (project leader).
• Ότι όλα τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας
τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.
• Ότι η απαίτηση για συναφή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη
παράγραφο καλύπτεται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό σχήμα ή
άλλη Νομική Μορφή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος μιας
ένωσης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέρη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε
την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέρη έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέρη της ένωσης και στις δυο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση

μπορεί

να

εγκριθεί, ύστερα

από γνωμοδότηση

Αναθέτουσας Αρχής.
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Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν
κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να
αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό, ενός νομικού προσώπου ή ενός
φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από µία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) και µε
οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. Απαγορεύεται τα ίδια
πρόσωπα της ομάδας έργου να συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα.
Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο διαγωνισμό
αυτόνομα ή µε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε
περισσότερες από µια προσφορές.
ΆΡΘΡΟ 7- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
7.1 Λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή
είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. 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 εγκατάστασή του

στην Ελλάδα, οι

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) Μ την παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 προστέθηκε στο άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, νέος
υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, ήτοι γνωρίζει ή
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα,
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς

λόγους

δημόσιου

συμφέροντος,

όπως

δημόσιας

υγείας

ή

προστασίας

του

περιβάλλοντος ή/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει
αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην
περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές
αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1 και 2.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.
7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
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που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το
ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα
για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της
παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της
επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου
από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα
αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα
κατ΄αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.
9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από
εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις
αναγκαίες λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
10. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από
την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
7.2 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 74 του
Ν.4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο
πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2γ και 4
του άρθρου 73 κι ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του,
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του
αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
2. Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας
υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη
διάπραξη του αδικήματος ή παραπτώματος, τη διάρκειά του, υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό
αμέλειας του εκάστοτε οικονομικού φορέα και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή
διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν
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έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2γ και 4 του άρθρου 73.
3. Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού,

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων,

αρμόδιου

για

θέματα

καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού και (α) για τις διαδικασίες που αφορούν σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41, και
(β) για διαδικασίες που αφορούν σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Πριν από την έκδοση της απόφασης περί αποκλεισμού ορισμένου οικονομικού φορέα, παρέχεται σε
αυτόν η δυνατότητα ακροάσεως.
4. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο
οικονομικό φορέα.
5. Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος
Βιβλίου, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του
από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών του
Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016
(Α΄ 148) για ίσο χρονικό διάστημα.
6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται βάσει της παρ. 3 γνωστοποιούνται στην Αρχή, στη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων τηρείται κατάλογος των αποκλεισθέντων
οικονομικών φορέων, στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισμού εκάστου εξ
αυτών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50).
ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
α) Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, ΤΚ 16675, τηλ.
2132025361-363, fax 2132025364) και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
β) Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί:
- στο πρόγραμμα «Διαύγεια»,
- Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.ΗΣ.)
και
γ) Επίσης, όλα τα τεύχη της διαγωνιστικής διαδικασίας θα βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου, www.glyfada.gr
8.1 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ( Ν 4412/16, άρθρο 80 )
Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το 9 ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για την
συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών
π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων (prospectus), σύμφωνα με ότι σχετικό
ορίζεται, μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα. Διευκρινίζεται ότι ως
επίσημες μεταφράσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το
Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από
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εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 1
Επισήμανση: Μετάφραση αλλοδαπών εγγράφων
Με

την παράγραφο

αποσαφηνίζεται

7αβ

ότι

τα

του

άρθρου

αλλοδαπά

43 του

έγγραφα

N.
που

4605/19

[ΦΕΚ

υποβάλλονται

52/01.04.2019
στο

στάδιο

τεύχος

Α']

κατακύρωσης

πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016, καταργούνται οι υποπεριπτώσεις γγ’ και
δδ’ της περ. β’ του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, δηλαδή ο φάκελος συμμετοχής δεν απαιτείται να
περιέχει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα καθώς και το παραστατικό
εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Συγκεκριμένα θα κατατεθούν τα κάτωθι:
9.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:

Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ (άρ.79 παραγρ.4 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) –
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς καλούνται όπως συμπληρώσουν τα κάτωθι πεδία:
Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Πίνακες Α, Β, Γ,Δ
Μέρος ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού
Πίνακες Α, Β, Γ
Μέρος IV : Κριτήρια επιλογής
Ενότητα α: Γενική ένδειξη
Μέρος VI : Τελικές Δηλώσεις
Το παραπάνω τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), θα αναρτηθεί στο site του Δήμου
σε επεξεργάσιμη μορφή word.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ1

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1
του νόμου 4250/2014.
3Α. Υποβολή απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων
Με την παράγραφο 7αε του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 προστίθεται παρ.13 στο άρθρο 80 ΤΟΥ ν.4412/2016 και
προβλέπεται ότι τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους
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ΑΚΗ).

Το

ΤΕΥΔ

σε

επεξεργάσιμη

μορφή

είναι

αναρτημένο

στην

ιστοσελίδα

της

ΕΑΑΔΗΣΥ

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1.:

Σύμφωνα με

το Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') Άρθρο 107

Τροποποιήσεις του ν . 4412/2016 ( Α ‘ 147) σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
1. Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79,
είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
2. Βάσει των παραπάνω το ΤΕΥΔ υπογράφεται, σε περίπτωση:
I.

Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο,

II.

Επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
(ΙΚΕ) , συνεταιρισμούς καθώς και Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.), από τους διαχειριστές τους
ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς.

3. Προσφορές αλλοδαπών οικονομικών φορέων
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, σε αντιστοιχία με τις προβλέψεις της
παραγράφου 7, αποσαφηνίζεται ότι τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται με τις αιτήσεις
συμμετοχής και προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση.
4. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν
υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου ΤΕΥΔ (και
όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Για την νόμιμη και έγκυρη συμμετοχή, η προσφορά κάθε υποψήφιου προμηθευτή
(προσφέρων) θα πρέπει, να συνοδεύονται από το Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι
Οικονομικοί Φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Με την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο
79Α του Ν.4412/2016 που προβλέπει ότι το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Επίσης:
1. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει
ένα ΤΕΥΔ.
2. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ)

11

19PROC005874869 2019-11-19
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ για
κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
3. Όταν σε μία διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ.
4. Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τους Οικονομικούς Φορείς να αποτυπώσουν στο ΤΕΥΔ,
αφορούν α) πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, β) πληροφορίες σχετικά με τους
νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα, γ) πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις
ικανότητες άλλων φορέων, τους τυχόν λόγους αποκλεισμού και δ) τα κριτήρια επιλογής και ειδικά
αν εκπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 5: Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει
υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους
ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
10.1 Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε
συνοπτικό διαγωνισμό.
10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν τα ακόλουθα :


Την ημερομηνία έκδοσης.



Τον εκδότη.



Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Γλυφάδας).



Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.



Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.



Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.



Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.



Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαίρεσης ή της διζήσεως.



Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.



Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.



Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.



Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από
απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα.
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Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997
(Α΄139) 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.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
ο οποίος φέρει υπογραφή και σφραγίδα και επ’ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «Δήμος Γλυφάδας»
γ. «Τίτλος »
δ. «Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού: ………………..»
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός
τηλεομοιοτυπίας, e-mail).
Ο

σφραγισμένος

φάκελος

κάθε

προσφοράς

θα

περιλαμβάνει

τους

ακόλουθους

τρεις

(3)

διαφορετικούς υποφάκελους:
α. Σφραγισμένο φάκελο µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει 1 πρωτότυπο και
1 αντίγραφο τα δικαιολογητικά συμμετοχής
β. Σφραγισμένο φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του
Ν.4412/2016, που θα περιέχει 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο.
γ. Σφραγισμένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει το
κόστος της δαπάνης σε ευρώ, µη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού ΦΠΑ που προβλέπεται και θα
περιέχει 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο.
Θα αποκλείονται του διαγωνισµού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα
οικονοµικά στοιχεία.
Όλοι οι επιµέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Τεχνική προσφορά η οποία να είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 123/2019 μελέτη του Δήμου.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό

θα πρέπει να κατατεθούν και τα

κάτωθι:

Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
Περιφέρειας Αττικής η οποία να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους κωδικούς Ε.Κ.Α 17 01, 17 02,
17 03, 17 05, 17 09 .


 Σύμβαση συνεργασίας με ένα τουλάχιστον εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Σε

περίπτωση που η συλλογή – μεταφορά πραγματοποιείται από συνεργαζόμενη εταιρία, θα πρέπει
να υποβληθεί σύμβαση συνεργασίας της εταιρίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ.
 Πιστοποιητικά για τη δραστηριότητα - υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης μη

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων : ΕΝ ISO 14001: 2015 ή ισοδύναμα αυτών.
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 Πιστοποιητικά για τη δραστηριότητα - υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης μη

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: ΕΛΟΤ 1801:2008 – OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα αυτών.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι

διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να ανταποκριθεί στο έργο που θα αναλάβει αλλά
και ότι μπορεί να διαθέσει και πρόσθετο εξοπλισμό εφόσον απαιτηθεί.
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
13.1

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς εσωκλείεται η οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει
να περιλαμβάνει (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ): Το συνολικό ποσό σε Ευρώ,
ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να παραδώσει ο οικονομικός
φορέας το σύνολο της πράξης, µη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος θα πρέπει να
σημειώνεται χωριστά από το συνολικό ποσό.

13.2

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού προσφορά για το σύνολο των
εργασιών.

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των εργασιών του

προϋπολογισμού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13.3

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: « Οι προσφορές,
ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή

για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι

(120) ημερών από την επόμενη της της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη».
13.4

Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς,
συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην
προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.

13.5

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται
χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

13.6

Εάν οι τιµές ενός οικονομικού φορέα είναι ασυνήθιστα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της
Επιτροπής

∆ιενέργειας

του

∆ιαγωνισµού

και

Αξιολόγησης

των

Προσφορών

είναι

αναιτιολόγητες, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών, πριν
απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο να παραδώσει εγγράφως,
εντός εύλογης προθεσμίας που θα του τάσσει, τις όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της
προσφοράς του κρίνει σκόπιµες και θα ελέγξει, σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο, τη σύνθεση
της προσφοράς του, λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
14.1 ΔΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναλυτικά:
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια, παρουσία των διαγωνιζομένων, κατά
την ημερομηνία του διαγωνισμού τον κυρίως φάκελο (φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και καταγράφει τους
διαγωνιζόμενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της προσφοράς
χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων (φακέλων), πράγμα που κάνει την προσφορά
απαράδεκτη. Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι
έληξε η παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για
οποιονδήποτε

λόγο η

αποδοχή

των

προσφορών

μεταγενέστερα

με

ποινή

ακυρότητας του

διαγωνισμού. Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια,
αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά σειρά επιδόσεως των προσφορών
αναγράφονται

στο πρακτικό δημοπρασίας τα

έγγραφα

που περιέχονται

σε

κάθε φάκελο,

περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει σαφώς το σύμφωνο ή μη προς τους όρους της
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διακήρυξης, σε επήκοο των παρισταμένων.
Μετά τον έλεγχο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται
τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ βάσει
των κριτηρίων της μελέτης, των τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που κατά την κρίση της
Επιτροπή

Διενέργειας

και

Αξιολόγησης

του

Διαγωνισμού,

απορρίπτονται

για

τυπικούς

ή

ουσιαστικούς λόγους, αποκλείονται από τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης. Στο
στάδιο αυτό θα επιλεγούν οι προσφέροντες των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται στο πρώτο
στάδιο της αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και ανταποκρίνονται στις ειδικές
απαιτήσεις της προμήθειας.
14.1.1 Ακολουθεί η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους
στοιχείων τους, τα οποία καταγράφονται στο πρακτικό.
14.1.2 Η υποβολή μιας προσφοράς δεν κωλύει τη συνέχιση του διαγωνισμού και την ανάθεση της
σύμβασης [παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016]
14.1.3 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση
του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
14.1.4 Σύμφωνα με την παρ.18 του άρθρου 107 του νόμου 4497/2017, αντικαθίσταται η παρ. 4 του
άρθρου 100 του Ν.4412/2016 και ορίζεται πλέον ότι «Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου
επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις
συµβάσεις µε εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν
διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως
του κριτηρίου ανάθεσης.»
Βάσει των ανωτέρω το αποτέλεσμα των σταδίων ήτοι: των πρακτικών
α) διενέργειας – αξιολόγησης, δικαιολογητικών,
β) αξιολόγηση τεχνικών και
γ) αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, η οποία εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, αποδεχόμενη ή μη τη γνωμοδότηση της
επιτροπής διαγωνισμού.
14.1.5 Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής κοινοποιείται αμέσως από την Α.Α., μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λ.π. επί αποδείξει.
14.1.6 Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 16.
14.2 ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει (σύμφωνα με

την παράγραφο 12α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάσει
της διακήρυξης [άρθρο 103 του Ν. 4412/2016] και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄[ΤΕΥΔ] ήτοι : ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ:
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14.2.1 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.

Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις

του. Επαρκεί πρόσφατη εκτύπωση Στοιχείων Επιχείρησης από την
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet(σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου
43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), Έκδοση έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή της)
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου
43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
μεταβολές

από την υποβολή του,

από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
3.

Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,

γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με

την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
4.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, γίνεται δεκτή, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του

άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, στην οποία ο οικονομικός
φορέας θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με

την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
οικονομικός

φορέας

δεν

τελεί

υπό

πτώχευση,

εκκαθάριση,

αναγκαστική

διαχείριση,

πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
6.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) για
όλο το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμερος
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
γίνονται δεκτά, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ

52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχουν εκδοθεί έως έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους.

6.1 Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών
που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104
παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί
ανάδοχοι.
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7.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, (φορολογική ενημερότητα),
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, το
οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
γίνονται δεκτό, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ

52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
7.1 Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών
που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104
παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί
ανάδοχοι.
8.

Πιστοποιητικό

της

Διεύθυνσης

Προγραμματισμού

και

Συντονισμού

της

Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
εκδόθηκαν σε βάρος του εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 80
παρ. 2 περίπτ. γ΄ Ν 4412/16, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. Α.2 του άρθρου 39 του Ν
4488/2017).
Επισήμανση: με την παράγραφο 7αα του άρθρου 43 του του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019
τεύχος Α'] αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ώστε
το συγκεκριμένο δικαιολογητικό να μην υποκαθίσταται υποχρεωτικά από ένορκη βεβαίωση (η
οποία γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της), αλλά να
αρκεί εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ

52/01.04.2019 τεύχος Α'), η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου.
Σε περίπτωση ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα
ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και οικονομικής
επάρκειας που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει.



Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη
συντρέχει λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 5 της
παρούσας.



Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον
οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το
στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα
φορέα.

14.2.2 ΤΑ

ΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ,

ΗΜΕΔΑΠΑ

ή

ΑΛΛΟΔΑΠΑ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ

ΟΛΑ

ΤΑ

ΚΑΤΩΘΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.

Νομιμοποιητικά Έγγραφα:


Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):
α) Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική

αρχή

τελευταίο

ισχύον

καταστατικό

της

συμμετέχουσας

στο

διαγωνισμό

εταιρείας,

συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή τη δημοσίευση στο
διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4250 / Α’ / 26-03-2014) συνοδευόμενο

Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.)

17

19PROC005874869 2019-11-19
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ


Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):

α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας το
οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.


Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα :

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά
που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους
ημεδαπούς.
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά
που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή
αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Επισήμανση: Μετάφραση αλλοδαπών εγγράφων
Με την παράγραφο 7αβ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α']
αποσαφηνίζεται ότι τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης
πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση.


Για IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών:

α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας το
οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.


Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί
με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

2.

Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους,
ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43

του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε
περίπτωση

νομικών

προσώπων

και

τα

πιστοποιητικά

αρμόδιας

αρχής

σχετικά

με

την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, γίνονται δεκτά
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, πιο
συγκεκριμένα:
Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών),
απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του
δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής
του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου
του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει
από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της

18

19PROC005874869 2019-11-19
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία
θα αναφέρει: i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ii. την έγκριση υποβολής κοινής
προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά, iii. το
μέρος της προμήθειας-υπηρεσίας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της
ένωσης στην εκτέλεση της προμήθειας-υπηρεσίας, iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το
διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον
τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, v.
τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά
ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την
προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με
σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η
σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια
φορολογική αρχή, ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ
αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης.
3.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου

43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις , το οποίο αφορά στους διαχειριστές και
στο νόμιμο εκπρόσωπο για:
α) τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε),
β) τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε),
γ) τις εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε.
δ) Ειδικότερα για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) το Απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά:


τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και



όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

ε) για τους Συνεταιρισμούς το Απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά:

4.

όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,

γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με

την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, γίνεται δεκτή, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του

άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, στην οποία ο οικονομικός
φορέας θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με

την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
οικονομικός

φορέας

δεν

τελεί

υπό

πτώχευση,

εκκαθάριση,

αναγκαστική

διαχείριση,

πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
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έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) για
όλο το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμερος
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, γίνονται δεκτά, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ

52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχουν εκδοθεί έως έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους.

7.1 Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών
που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν
να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής
της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι.
Ειδικότερα:
α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης (Ε. Π. Ε.), εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε. και οι ανώνυμες
εταιρείες (Α. Ε.), θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, (φορολογική ενημερότητα),
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, το
οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
γίνονται δεκτό, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ

52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
8.1 Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών
που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν
να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής
της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι.
9. Πιστοποιητικό

της

Διεύθυνσης

Προγραμματισμού

και

Συντονισμού

της

Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
εκδόθηκαν σε βάρος του εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 80
παρ. 2 περίπτ. γ΄ Ν 4412/16, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. Α.2 του άρθρου 39 του Ν
4488/2017).
Επισήμανση: με την παράγραφο 7αα του άρθρου 43 του του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019
τεύχος Α'] αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ώστε
το συγκεκριμένο δικαιολογητικό να μην υποκαθίσταται υποχρεωτικά από ένορκη βεβαίωση (η
οποία γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της), αλλά να
αρκεί εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
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δικαιολογητικών (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ

52/01.04.2019 τεύχος Α'), η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου.
10. Σε περίπτωση ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα
ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και οικονομικής
επάρκειας που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει.



Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη
συντρέχει λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 5 της
παρούσας.



Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον
οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το
στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα
φορέα.

14.2.3 Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
14.2.4 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα εντός της προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών,

η

αναθέτουσα

αρχή

παρατείνει

την

προθεσμία

υποβολής

των

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα
αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.».
14.2.5 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού των Ν. 4412/16, αποκλείεται

ο προσωρινός ανάδοχος και

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 15- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
15.1

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση των σχετικών πρακτικών με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας [άρθρο 221 του Ν.4412/2016], με το οποίο εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίστηκαν στη διακήρυξη και το
υποβάλει στο αρμόδιο αποφασίζον διοικητικό όργανο (Οικονομική Επιτροπή), η οποία εγκρίνει
το αποτέλεσμα επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

15.2

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την
Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:
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α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για
μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
15.3

Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση
κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η Πράξη κατακύρωσης (σύμφωνα με την παράγραφο 13 του

άρθρου 43 του Ν.4605/2019) κοινοποιείται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει, μόνο σε όσους δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
από τη διαγωνιστική διαδικασία.
15.4 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα
έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και της
τροποποιήσης αυτού σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 20 του Ν.4605/2019 ως εξής :
16.1 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
16.2 Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την
αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
16.3 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
16.4 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της
ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
16.5 Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
16.6 Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄
8). Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
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καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
16.7 Οι ενστάσεις κοινοποιούνται [επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφονται] και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στην
αρμόδια επιτροπή εξέτασης ενστάσεων.
16.8 Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της ως
άνω επιτροπής εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ηµερών, από την κοινοποίηση στην Επιτροπή Ενστάσεων της
ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού µετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά
διακήρυξης, αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
16.9 Η απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης
με δική τους φροντίδα.
16.10 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους
προ της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 17- ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 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 ή στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
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:
– Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.
– 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.
– Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης.
– Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
– Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
– Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα διακήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή και τα λοιπά συμβατικά
τεύχη, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά/διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της
σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18- ΣΥΜΒΑΣΗ [Άρθρο 105 του Ν.4412/2016, άρθρο 130 του Ν. 4270/2014]
18.1 Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου
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κατακυρώθηκε η δαπάνη, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω
στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τον Ανάδοχο από τον ίδιο ή
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Κατά την σύνταξη της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.4412/2016 ήτοι : α) οι διατάξεις του παρόντος, β)οι όροι της
σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και οι όροι του άρθρου 130 του
Ν.4412/2016.
18.2 Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με Άρθρο 217 του Ν.4412/2016 «Διάρκεια σύμβασης
παροχής υπηρεσίας» και το Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση συμβάσεων
κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της
αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
18.3 Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε
όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης Σε αυτήν την περίπτωση, η
εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής
ρήτρας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα
συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων
αυτής.
ΑΡΘΡΟ 19. Διαφορές διακήρυξης – νόμων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16. Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν. 3852/2010
«Καλλικράτης» και ο Ν. 3463/2006 «Καποδίστριας», καθ’ ό μέρος δεν έχει καταργηθεί από το Ν.
3852/2010. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές τροποποιημένες διατάξεις του Ν. 4412/2016, του
Ν.1069/1980, του Ν. 3463/2006, του Ν.4555/2018 και του Ν.4605/2019 καθώς και οι σχετικοί Νόμοι,
Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί
Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6066
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΛΣΟΥΣ 15, ΓΛΥΦΑΔΑ, 16675
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΙΑ
- Τηλέφωνο: 213-2025361-362
- Ηλ. ταχυδρομείο: promitheies@glyfada.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (www.glyfada.gr )
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)»
CPVS: 90513000-6
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : υπηρεσία/εργασία
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ( εάν υπάρχει):
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 36786/19-11-2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού

[……]

τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση;
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει

βεβαίωση

πληρωμής

εισφορών

ε) [] Ναι [] Όχι

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να
τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία

[] Ναι [] Όχι

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλους;

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα

α) [……]

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς

β) [……]

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) [……]

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των

[ ]

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο:

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά

[……]

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):
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Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων

οικονομικών

ανταποκριθεί

στα

φορέων

προκειμένου

κριτήρια

επιλογής

[]Ναι []Όχι

να
που

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και

κανόνες

που

καθορίζονται

στο

μέρος

V

κατωτέρω;

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας.

+
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να

[]Ναι []Όχι

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των

υπεργολαβίας;

προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Α: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2. δωροδοκία,
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις

[] Ναι [] Όχι

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται

ανωτέρω

(σημεία

1-6),

ή

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία

έχει

οριστεί

απευθείας

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία:[ ],

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

σημείο-(-α): [ ],

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

λόγος(-οι):[ ]

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,

β) [……]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

απόφαση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]2

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]
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Β: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις

του

όσον

αφορά

την

[] Ναι [] Όχι

πληρωμή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

γ)Πως

διαπιστώθηκε

η

αθέτηση

των

υποχρεώσεων;

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

καταβολή τους

αναφερθούν

αναφερθούν

λεπτομερείς

λεπτομερείς

πληροφορίες

πληροφορίες

[……]

[……]

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
-

Σε

περίπτωση

καταδικαστικής

απόφασης,

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις

του

είτε

καταβάλλοντας

τους

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 3
[……][……][……]
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Γ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ,
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις

[] Ναι [] Όχι

υποχρεώσεις

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει

του

στους

τομείς

του

περιβαλλοντικού,

κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις

[] Ναι [] Όχι

ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)

αναγκαστική

διαχείριση

από

εκκαθαριστή

ή

από

το

δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-[.......................]

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο

-[.......................]

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και
των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό

[] Ναι [] Όχι

παράπτωμα;

[.......................]

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις

μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς

φορείς

με

σκοπό

τη

στρέβλωση

ανταγωνισμού;

[] Ναι [] Όχι

του
[…...........]

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συμφερόντων,

λόγω

της

συμμετοχής

του

στη

[] Ναι [] Όχι

διαδικασία

ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη

[] Ναι [] Όχι

με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης4;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[...................…]
Έχει

επιδείξει

ο

οικονομικός

φορέας

σοβαρή

ή

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

μέτρα αυτοκάθαρσης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

[] Ναι [] Όχι

α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)

ήταν

σε

θέση

δικαιολογητικά

να

που

υποβάλλει
απαιτούνται

χωρίς
από

καθυστέρηση
την

τα

αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία

ανάθεσης

ή

να

παράσχει

εξ

αμελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια

[] Ναι [] Όχι

επιλογής;
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Μέρος VI: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός
αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]
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