
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 

2017 ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟΑΡΓΙΘΕΑ 
 
 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ».   

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1δ θαη 1ε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010, ζχκθσλα κε ηηο 
νπνίεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε 
ησλ πηζηψζεσλ, θαζψο επίζεο θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο θαη ζπληάζζεη ηε 
δηαθήξπμε.   

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74) «Γηνηθεηηθέο 
απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».   

4. Σελ παξ. Ε ηνπ άξζξνπ 1νπ ηνπ λ. 4152/2013 (ΦΔΚ Α΄ 107) «Δπείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» "Πξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο".   

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.   

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΔΚ Β΄ 3400) «Ρχζκηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».   

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.  

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ: ΚΑΡΔΙΣΑ 
ΔΗΜΟ:ΑΡΓΙΘΕΑ 
Σαρπδξνκηθή Γ/λζε: Αλζεξφ Αξγηζέαο 
Σ. Κ : 430 65 
Πιεξνθνξίεο: Α.Σζίγθα 
Σειέθσλν:  2445350413 
FAX: 2445350419-418 
Mail :syzefxis@0597.syzefxis.gov.gr  

 
                                       Ανθηρό 02-12-2016 

 
                                   Αρ. Πρωη. 4983 

 
 
 

CPV: 09134200-9(Καχζηκν πεηξειαηνθηλεηήξσλ 
Diesel) 
CPV: 09132100-4(Ακφιπβδε βελδίλε) 
CPV: 09135100-5(Πεηξέιαην ζέξκαλζεο) 
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8. Σελ αξηζ. 16/2016 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Καξδίηζαο, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 
ΕΣΟ 2017 ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ». 

9. Σν αξηζ. 16REQ005325575 2016-11-02 πξσηνγελέο αίηεκα ζην ΚΖΜΓΖ 
πνπ αθνξά ην ΓΖΜΟ ΑΡΓΗΘΔΑ.  
Σν αξηζ. 16REQ005326508 2016-11-02 πξσηνγελέο αίηεκα ζην ΚΖΜΓΖ 
πνπ αθνξά ηελ ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΑΡΓΗΘΔΑ.  
Σν αξηζ. 16REQ005325825 2016-11-02 πξσηνγελέο αίηεκα ζην ΚΖΜΓΖ πνπ 
αθνξά ηελ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΡΓΗΘΔΑ.   

10. Σελ αξηζ. 186/2016 (ΑΓΑ: 6Κ0ΣΧΦ3-ΧΣΦ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη θαζνξίζηεθε ν 
ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ 

11. Σελ αξηζ. 216/2016 (ΑΓΑ: 6ΜΗ0ΧΦ3-5ΥΣ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αξηζ. 16/2016 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ 
ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017 ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ» 

12. Tελ αξηζ. 92/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΦΧΦ3-ΧΑΦ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο γηα ηε 
δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ. 

13.  Σελ αξηζ. 120/2016 (ΑΓΑ: 7ΣΥΔΧΦ3-Δ1Ζ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, έγθξηζε 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζκ. 16/2016 κειέηεο  γηα ηελ πξνκήζεηα 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017 ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ» θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ. 

 
 
 

δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι 
 

ηη με ζσνοπηικό διαγωνιζμό επιλογή αναδότοσ για ηη διενέργεια ηης 
προμήθειας  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017 ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ 
ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ» (πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, πεηξειαίνπ θίλεζεο, βελδίλεο ακφιπβδεο) γηα 
ηηο αλάγθεο: 

Α)ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο, γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ θαζψο θαη φισλ γεληθά ησλ αλαγθψλ ηνπ 
Γήκνπ. 
Β) Γηα ην Ν.Π.Η.Γ. Γεκνηηθή Κνηλσθειήο επηρείξεζε Γήκνπ Αξγηζέαο σο εμήο: 

1. Βελδίλεο ακφιπβδε,  πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο . 

Γ) Γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. ηελ ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο εμήο: 

   1. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο. 
 

Προϋπολογιζμού 74.000 Εσρώ (με Φ.Π.Α. 24%), 
 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117  
β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 
γ) ηελ ππ’ αξηζ. 120/2016  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο 
δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ,ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη έγθξηζε ησλ φξσλ 
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δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηνλ Γήκν θαη ηα  Ννκηθά 
Πξφζσπα γηα ην νηθνλ. έηνο 2017 
δ) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

καλεί 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ δηελέξγεηαο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Άρκρο 1: Οριςμοί – Υπθρεςία που ςυντονίηει τον διαγωνιςμό 
 Άρκρο 2: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 
 Άρκρο 3: Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ -Χρθματοδότθςθ 

Άρκρο 4: Τόποσ και χρόνοσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 
 Άρκρο 5: Ραραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ από ενδιαφερόμενουσ - Ραροχι διευκρινίςεων  
Άρκρο 6: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Άρκρο 7: Ρεριεχόμενο προςφορϊν - Τρόποσ και χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν 
 Άρκρο 8: Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν 
 Άρκρο 9: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό - Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

 
Άρκρο 10: Λόγοι αποκλειςμοφ από ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ – 

Αποκλειςμόσ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  
Άρκρο 11: Κριτιρια επιλογισ 
 Άρκρο 12: Ρεριεχόμενο προςφορϊν  
Άρκρο 13: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
 Άρκρο 14: Εγγυιςεισ 
 Άρκρο 15: Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
Άρκρο 16: Τρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ - Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 Άρκρο 17: Τρόποσ αξιολόγθςθσ προςφορϊν – Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 Άρκρο 18: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 
 Άρκρο 19: Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ Άρκρο 20: 
Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ Άρκρο 21: Κατακφρωςθ προμικειασ –Σφναψθ ςφμβαςθσ 
Άρκρο 22 : Ματαίωςθ διαδικαςίασ 
 Άρκρο 23: Ενςτάςεισ 
Άρκρο 24: Εκτζλεςθ ςφμβαςθσ: Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία – Προι 

εκτζλεςθσ – Τροποποίθςθ – Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ – Ολοκλιρωςθ 
ςφμβαςθσ  

Άρκρο 25: Τρόποσ πλθρωμισ 
 Άρκρο 26: Κιρυξθ αναδόχου εκπτϊτου 

Άρκρο 27: Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 Άρκρο 28: Ραράδοςθ – παραλαβι των ειδϊν – Υποχρεϊςεισ αναδόχου 
 Άρκρο 29: Δθμοςιότθτα - Δθμοςιεφςεισ 

 
Άρθρο 1: Οριζμοί - Τπηρεζία ποσ ζσνηονίζει ηον διαγωνιζμό 

 

1.1 Για τισ ανάγκεσ κατανόθςθσ των διατάξεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, οι παρακάτω 
όροι ζχουν τθν αντίςτοιχθ ςθμαςία:  

 Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑ 


 Ενδιαφερόμενοσ ι Οικονομικόσ φορζασ: κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ 
αυτϊν που προςφζρει ςτθν αγορά εκτζλεςθ εργαςιϊν, προμικεια προϊόντων ι 
παροχι υπθρεςιϊν. 

 Διαγωνιηόμενοσ ι προςφζρων: ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει υποβάλει 
προςφορά. 


 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: Τα περιγραφόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ ζγγραφα, 

που μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακίςτανται ςυμβατικά. 
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 Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ι Επιτροπι ι ΕΔ: θ Επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν (γνωμοδοτικό όργανο), θ οποία 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αργικζασ, 
εφαρμοηόμενων των διατάξεων περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 


 Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων: θ Επιτροπι (γνωμοδοτικό όργανο) που 

ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου για τθν εξζταςθ 
των προβλεπόμενων ςτον νόμο ενςτάςεων και προςφυγϊν που υποβάλλονται 
ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ: Ρρόκειται για τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/1986. 


1.2 Υπθρεςία που ςυντονίηει τον διαγωνιςμό: : ΓΖΜΟ ΑΡΓΗΘΔΑ 

Οδφο: ΑΝΘΖΡΟ 
Σαρ.Κσδ.:  43065 
Σει.: 2445350400 
Telefax: 2445350419-418 
E-mail: syzefxis@0597.syzefxis.gov.gr 
Κσδηθφο NUTS: GR141 
Ηζηνζειίδα: www.dimosargitheas.gr 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο, ζην Αλζεξφ, ζηις 
20/12/2016 ημέρα Σρίηη, ώρα 10:00π.μ., ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ 
άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν. 
 
Άρκρο 2: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 

 

2.1 Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν προμικεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017 
ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ» (πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ, 
βενηίνθσ αμόλυβδθσ), ςφμφωνα με τθν αρικ. 16/2016 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν του Διμου Καρδίτςασ.  

2.2 Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τθσ τιμισ,  για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν (καφςιμα) τθσ αρικ. 16/2016 
Μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Καρδίτςασ.  

2.3 Στθν αρικ.16/2016 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν που αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, περιλαμβάνονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν  (απαραίτθτα τεχνικά χαρακτθριςτικά).  

 
Άρκρο 3: Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ – Χρθματοδότθςθ 
 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει από δθμοτικοφσ πόρουσ 
και βαρφνει τουσ κωδικοφσ ΚΑ10-6641.01, Κ.Α.10-6643.01, Κ.Α.30-6644.01, ΚΑ30-6641.01 
του προχπολογιςμοφ του  Διμο Αργικζασ για το οικονομικό ζτοσ 2017 , Κ.Α.64-00-00  για το 
Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΔΘΚΕΑ) και ενιαία Ρρωτοβάκμια  Σχολικι 
Επιτροπι(Ν.Ρ.Δ.Δ.) προχπολογιςμοφ 3.000,00€ (Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υπ’ 
αρικ.186/2017απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου) 
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Άρκρο 4: Σόποσ και χρόνοσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

 

Ο ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτο Δθμαρχείο Αργικζασ, ςτο Ανκθρό, ςτισ 20του 
μθνόσ Δεκεμβρίου 2016, θμζρα Σρίτθ και από ϊρα 10:00 ζωσ 10:30 π.μ. (ϊρα λιξθσ 
επίδοςθσ των προςφορϊν) ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ που ςυγκροτικθκε με τθν 
αρικμ.92-2016 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αργικζασ, όπωσ ιςχφει.  
Ώρα ζναρξθσ παραλαβισ προςφορϊν 10:00 π.μ και ϊρα λιξθσ 10:30 π.μ. 

 
 

Άρκρο 5: Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ από ενδιαφερόμενουσ - Παροχι 
διευκρινίςεων 

 

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (μελζτθ, 
διακιρυξθ κλπ),είτε από τα γραφεία του Διμου  (Ανκθρό, ΤΚ 43065), τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ 9:00π.μ.-14:00π.μ., είτε μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου www.dimosargitheas.gr 
Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Τςίγκα Ακθνά, τθλ: 2445350413, fax: 2445350419-418 
 

5.2 Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ ςχετικζσ με τα ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ μποροφν να ηθτοφνται εγγράφωσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ μζχρι και επτά 
(7) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι 
ςυγκεκριμζνα μζχρι τισ 13-12-2016. Οι πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ παρζχονται μζχρι 
τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι 
μζχρι τθν 16-12-2016, εφόςον τα ςχετικά αιτιματα ζχουν υποβλθκεί εμπρόκεςμα 
ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επιςθμαίνεται ότι τα αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκπρόκεςμα δεν κα 
εξετάηονται. 
 
Άρκρο 6: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, είναι δε κατά ςειρά ιςχφοσ τουσ (ςε 
περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων που περιζχουν) τα παρακάτω: 
1. Θ παροφςα διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

2. Θ αρικ.16/2016 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Καρδίτςασ. 

3. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ.  

 
Άρκρο 7: Περιεχόμενο προςφορϊν - Σρόποσ και χρόνοσ υποβολισ προςφορϊν 

 

7.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ:  

 
α) θ λζξθ «Ρροςφορά», β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, 
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν), ε) 
τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.  
7.2 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

 
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 
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περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά 
και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο 
φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου τθσ παρ. 7.1 του παρόντοσ άρκρου. 
7.3 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

7.4 Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ προμικειασ, πρζπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προςφορά, εντόσ τθσ 
προκεςμίασ που ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

7.5 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι είτε με κατάκεςι τουσ ενϊπιον 
τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ τθν θμζρα και τθν ϊρα που αναφζρεται ςτο άρκρο 
4 τθσ παροφςασ είτε με αποςτολι (ταχυδρομικι ι άλλθ) τουσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

7.6 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που 
κακορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ για τθν αποςφράγιςθ.  

7.7 Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία ςτθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ, 
μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα 
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ 
παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον πρόεδρο τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με 
προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι 
άλλθ προςφορά.  

7.8 Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςκοφν.  

7.9 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό 
φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

7.10  Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 
Άρκρο 8: Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν 

 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από 
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τυχόν επιςυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που επιτρζπεται θ υποβολι τουσ 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

 
Άρκρο 9: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό – Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

 

Ρροςφζροντεσ ςτον διενεργοφμενο ςυνοπτικό διαγωνιςμό μποροφν να είναι:  
Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 25 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, που αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ εν 
λόγω προμικειασ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν 
φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 
υποβάλουν προςφορά. Εφόςον όμωσ μια ζνωςθ καταςτεί ανάδοχοσ, υποχρεοφται να 
ςυςτακεί ωσ Κοινοπραξία, ςε διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του 
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. 

 
Άρκρο 10: Λόγοι αποκλειςμοφ από ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ – 
Αποκλειςμόσ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

 
10.1 Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ όταν αποδεικνφει, με τθν επαλικευςθ που προβλζπεται 
ςτα άρκρα 79 ζωσ 80 του ν. 4412/2016 ι είναι γνωςτό ςτθν ανακζτουςα αρχι με άλλο 
τρόπο, ότι υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, β) δωροδοκία, γ) απάτθ, δ) τρομοκρατικά 
εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, ι θκικι αυτουργία 
ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ 
μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ οι λόγοι αυτοί ορίηονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016. 
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ 
βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

 
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν 
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΙΚΕ) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 
διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
10.2 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε 
οικονομικόσ φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 
αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί 
από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με 
διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 
οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
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κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
10.3 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποκλείει από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ οποιονδιποτε οικονομικό φορζα ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισ:  

 
α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των 
ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
β) εάν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο 
ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, γ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί 
αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, δ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ, ε) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 
κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ 
των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςτ) εάν ο οικονομικόσ 
φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, η) Εάν θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει  
διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του.  
10.4 Για τισ τυχόν κατά περίπτωςθ επιτρεπόμενεσ παρεκκλίςεισ από τον αποκλειςμό ενόσ 
οικονομικοφ φορζα από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται 
κατά τα λοιπά οι διατάξεισ του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  

10.5 Αν ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ ςφναψθσ μίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ διαπιςτωκεί ότι 
ςυντρζχει ςτο πρόςωπο ενόσ οικονομικοφ φορζα ζνασ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ των 
παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου και ο οικονομικόσ φορζασ δεν λάβει μζτρα 
για να αποδείξει τθν αξιοπιςτία του, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παρ. 7 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016 μπορεί να επιβλθκεί εισ βάροσ του αποκλειςμόσ από τθν ςυμμετοχι ςε εν 
εξελίξει και μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων για εφλογο χρονικό διάςτθμα 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.  

10.6 Ο αποκλειςμόσ επιβάλλεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αρμόδιου για κζματα καταπολζμθςθσ διαφκοράσ, κακϊσ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
διαπιςτϊνει τθν ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ και κατόπιν γνϊμθσ του ςυλλογικοφ 
οργάνου τθσ παρ. 5 του άρκρου 41 του ν. 4412/2016 και κοινοποιείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι και τον κιγόμενο οικονομικό φορζα. 

 
Άρκρο 11: Κριτιρια επιλογισ 

 

11.1 Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ που ορίηονται ςτο 
παρόν άρκρο ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι διακζτουν τισ εκ του νόμου απαιτοφμενεσ 
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προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.  

11.2 Οι ελάχιςτεσ αναγκαίεσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφν οι οικονομικοί φορείσ 
όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 
είναι να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ - μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI 
του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016 ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ 
ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό. Για τθν απόδειξθ τθσ προαναφερόμενθσ απαίτθςθσ 
καταλλθλότθτασ απαιτείται πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
μθτρϊου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 
τουσ.  

 
Άρκρο 12: Περιεχόμενο φακζλων προςφορϊν 

 

Α. ΦΑΚΕΛΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» 
 
Κάκε προςφζρων που λαμβάνει μζροσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, οφείλει να προςκομίςει 
εντόσ του ξεχωριςτοφ ςφραγιςμζνου φακζλου με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» επί ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα ζγγραφα: 

 

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΦΤΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

 

Α.1.1 Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και Παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ(εφόςον οι 
οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ) δθλαδι:  
α) για φυςικό πρόςωπο, φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ του ίδιου ι 
εξουςιοδότθςθ και φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ του νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του  
β) για νομικό πρόςωπο, φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ νόμιμου εκπροςϊπου ι 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου, κακϊσ και:  
βα) ΦΕΚ ι ΓΕΜΗ ίδρυςθσ, ΦΕΚ ι πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ με τθν αναλυτικι ιςχφουςα 
εκπροςώπθςθ και Γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου(για 
διαγωνιηόμενουσ με μορφι ΑΕ, ΕΡΕ και ΙΚΕ) ι  
ββ) Καταςτατικό ίδρυςθσ του διαγωνιηομζνου, πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ με τθν αναλυτικι 
ιςχφουςα εκπροςώπθςθ και γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμινου(για ΟΕ 
και ΕΕ)  
και, εάν τα νομικά αυτά πρόςωπα ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ, να προςκομίςουν 
ςχετικι εξουςιοδότθςθ (εάν πρόκειται για ΕΡΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ) ι πρακτικό ΔΣ (εάν 
πρόκειται για ΑΕ) ςτο οποίο κα πρζπει να αναφζρεται θ απόφαςθ για ςυμμετοχι τθσ ΑΕ 
ςτον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό και θ ςχετικι εξουςιοδότθςθ. 
Α.1.2Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει: 

 
α) ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ 
οποίασ ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 
β) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι 
γ) τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 
δ) ότι αναλαμβάνει να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ελεφκερα από κάκε 
επιβάρυνςθ  
ε) τθν επωνυμία τθσ εταιρείασ με τα απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ, θλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

 

Α.1.3Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει:  
Δεν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), β) δωροδοκία, όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, γ) απάτθ, κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία 
κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα 
ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 
1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ ,ε) 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν 
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Α' 166), ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 
Θ Υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται: 

 
 ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από 
τουσ διαχειριςτζσ,  

 
 ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 

κακϊσ και από όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

Α.1.4Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι: 
 
α) Δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων και β) Δεν 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, δθλϊνοντασ επίςθσ όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ 
οποίουσ οφείλουν να καταβάλουν ειςφορζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 20 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. γ) είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου 
και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά κατονομαηόμενεσ), 
προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ προκειμζνου για φυςικά 
πρόςωπα. 
Α.1.5 Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι:  
Δεν ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016. 
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Α.1.6 Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι:  
α) δεν ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, β) δεν υπάρχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  
γ) δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
δ) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται  
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ και δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,  
ε) είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ,  
ςτ) δεν επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
η) δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του. 
Α.1.7 Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι: δεν ζχει 
επιβλθκεί εισ βάροσ του αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε εν εξελίξει και μελλοντικζσ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
Α.1.8 Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι: 

 
πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςτο άρκρο 11 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα 
θλεκτρονικι υποβολι και ζντυπθ προςκόμιςθ, όπου απαιτείται, των ςχετικϊν 
αποδεικτικϊν μζςων, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παρ.11.2 του άρκρου 11 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

Α.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΤΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ  
Ρροκειμζνου περί αλλοδαποφ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου υποβάλλονται θλεκτρονικά 
τα ωσ άνω για τα θμεδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δικαιολογθτικά, που όμωσ 
εκδίδονται από τθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ. 

 

Α.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΕΝΩΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά Α.1.1 ζωσ Α.1.8, για κάκε οικονομικό φορζα 
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, κακϊσ και τα εξισ: 

 
 Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό υπογεγραμμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ότι 

αποδζχονται τθν από κοινοφ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν αλλθλζγγυα ευκφνθ 
εισ ολόκλθρο.  

 
 Συμβολαιογραφικι πράξθ ςε περίπτωςθ διοριςμοφ κοινοφ εκπροςϊπου των μελϊν 

τθσ ζνωςθσ.  

 

Α.4 Στον φάκελο με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα υπάρχει ευρετιριο (πίνακασ 
περιεχομζνων) και ςυνεχισ αρίκμθςθ τουλάχιςτον κατά φφλλο και τα δικαιολογθτικά κα 
είναι κατάλλθλα δεμζνα ςε τόμο ι ντοςιζ με τθ ςειρά που αυτά ηθτοφνται. 
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Α.5 ΦΑΚΕΛΟ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  
Κάκε προςφζρων που λαμβάνει μζροσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, οφείλει να προςκομίςει 
εντόσ του ξεχωριςτοφ ςφραγιςμζνου φακζλου με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» επί 
ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα ζγγραφα: 
Σεχνικι ζκκεςθ με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων ειδϊν όπωσ απαιτείται 
από τθν αρικ.16/2016 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Καρδίτςασ 
που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ οποία κα πρζπει να ζχει 
ςυνεχι αρίκμθςθ τουλάχιςτον κατά φφλλο και να είναι κατάλλθλα δεμζνα ςε ντοςιζ. 

 

Α.6 Σρόποσ υποβολισ εγγράφων των φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», 
«Σεχνικι Προςφορά» και «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ»: 

 

α) Οι Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα είναι ςε πρωτότυπο και πρζπει να ζχουν θμερομθνία 
ςφνταξθσ μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  
β) Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ κατατίκεται ςε πρωτότυπο ι ςε 
νόμιμα αντίγραφα, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΡΟΛ 1274/13 (ΦΕΚ 3398 Β’/31.12.2013) 
απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν ΡΟΛ 1065/26.02.2014 (ΦΕΚ 642 Βϋ/14.03.2014) απόφαςθ, κακϊσ 
και τισ αρικ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685 Β’) και 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317 Β’) 
αποφάςεισ του υπουργοφ Οικονομικϊν και ιςχφει.  
γ) τα λοιπά δικαιολογθτικά μποροφν να υποβάλλονται: 
- ωσ πρωτότυπα  

- ι ωσ επικυρωμζνα αντίγραφα  

- ι όπωσ ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, όπωσ ιςχφει, δθλαδι:  

 
o ωσ ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόκθκαν από τισ 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
ρφκμιςθ ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ  

o αν πρόκειται για ιδιωτικά ζγγραφα, ωσ ευκρινι φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα των ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, κακϊσ και ωσ ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 
ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ που  

 
υπάγονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ  

o αν πρόκειται για ζγγραφα αλλοδαπών αρχών, ωσ ευκρινι φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα των εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο.  

 

Για να κεωρθκοφν ζγκυρα τα δικαιολογθτικά, πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν 
θμερομθνία καταλθκτικισ υποβολισ των προςφορϊν. 

 
 
Β. ΦΑΚΕΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Στον ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του προςφζροντα. 

Θ τιμι που κα δοκεί ςτθν προςφορά κα είναι με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) (ςε 
ακζραιεσ μονάδεσ) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ κατά τθν θμζρα 
παράδοςθσ του είδουσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από το Τμιμα Εμπορίου τθσ Ρεριφερειακισ 
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Ενότθτασ   Καρδίτςασ. 
Ο ΦΡΑ κα αναφζρεται χωριςτά. 
Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο προςφζρων το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ. 
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. Ο 
προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Αντιπροςφορζσδενγίνονταιδεκτζσκαιεφόςονυπάρξουν,απορρίπτονταιωσαπαράδεκτεσ. 
 

Επίςθσ, ιςχφουν τα ακόλουκα:  
 Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

 Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

 
 Εφόςον το κριτιριο ανάκεςθσ ορίηεται ωσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια 
ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ 
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν 
των οικονομικϊν φορζων.  

 
 Στθν τιμι αυτι είτε αναφζρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ οι 

κρατιςεισ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ, κακϊσ και 
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, για τθν παράδοςθ των προϊόντων ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ και τθν αρικ. 16/2016 Μελζτθ 
τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.  

 
 
Άρκρο 13: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

 

13.1 Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για ζξι (6) 
μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.  

13.2 Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτο 
παρόν άρκρο απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

13.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει τθν ιςχφ τθσ. Θ παράταςθ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ’ 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν ανωτζρω αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχονται τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ 
ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον 
αυτό χρονικό διάςτθμα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 72 παρ. 1 
περίπτ. α και 97 του ν. 4412/2016.  

 

 

Άρκρο 14: Εγγυιςεισ 

 

14.1 Οι εγγυιςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 72 του ν. 4412/2016. Αν οι 
εγγυιςεισ δεν είναι διατυπωμζνεσ ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ. Ο προςφζρων κα πρζπει να δθλϊςει εγγράφωσ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
(υποκατάςτθμα, τθλζφωνο, φαξ ι e-mail) του φορζα που ζχει εκδϊςει τισ εγγυιςεισ, 
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προκειμζνου να διαπιςτωκεί από τθν ανακζτουςα αρχι μετά από ςχετικι επικοινωνία θ 
εγκυρότθτα τθσ επιςτολισ. 
14.2 ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 72 του Ν.4412/2016 , 
θ εγγφθςθ ςυμμζτοχθσ  ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται. 
14.3 ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
κατακζςει εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 
ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ. Εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και 
χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται 
ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου 
τθσ. 
14.4 Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.  

14.5 Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.  

 
Άρκρο 15: Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

 

Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:  
α) Θ οποία αποκλίνει από τα άρκρα 7, 8, 12, 13, 18 και 19 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ι 
υποβλικθκε κατά παράβαςθ των απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ 
προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  
β) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, 
δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςθ τθσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 18 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
γ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα 
αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
δ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά.  
ε) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι 
περιςςότερεσ προςφορζσ  
ςτ) Ρροςφορά υπό αίρεςθ.  
η) Ρροςφορά θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ. 

 

 

Άρκρο 16: Σρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ - Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 
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16.1 Θ αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 4. Θ 
αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 
16.2 Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και 
ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται 
κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά 
και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
τθσ. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται 
και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ 
ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να 
αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι κατόπιν 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ των διαγωνιηόμενων που δικαιοφνται να παρευρεκοφν.  

16.3 Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει 
πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν 
αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 
οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ τιμισ.  

16.4 Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των 
προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των 
προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν 
Επιτροπι ςε ςχετικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ 
προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια των παρ. 16.2 
και 16.3 οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
επιςτρζφονται.  

16.5 Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

16.6 Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

16.7 Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αργικζασ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ.  

 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 και τθ 
μεταβατικι διάταξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 376 του ν. 4412/2016, κακϊσ και το άρκρο 23 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 
Άρκρο 17: Σρόποσ αξιολόγθςθσ προςφορϊν – Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

17.1 Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ με κριτιριο 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ. 

17.2 Ρροςφορά υποβάλλεται για το ςφνολο τθσ προμικειασ  

17.3 Θ αξιολόγθςθ των προςφερόμενων ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
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άρκρο 86 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:  

17.3.1 Θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον διαγωνιηόμενο, θ προςφορά του οποίου 
ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ 
μελζτθσ και είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 
τιμισ ανά είδοσ. 
17.3.2 Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
βάςει τθσ τιμισ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ 
κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ. 
 
Άρκρο 18: υμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 

 

18.1 Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από 
τουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται 
υπόψθ.  

18.2 Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ 
πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ 
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν 
επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε 
ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, 
ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.  

18.3 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να 
διευκρινίςουν, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 
επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει 
αςάφειεσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι 
υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ 
διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ 
προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 

18.4 Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου και τισ παρ. 1 ζωσ 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του 
από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ.  

 
Άρκρο 19: Πρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

 

19.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει 
θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, όλων των 
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 20, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία όςων δθλϊκθκαν με τισ 
υποβλθκείςεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 12 τθσ παροφςασ. 

 
Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο 

16PROC005502873 2016-12-02

ΑΔΑ: ΩΘΒ9ΩΨ3-Α99



εξωτερικό μζροσ του οποίου κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:  
Α) θ λζξθ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Β) θ ονομαςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία κατατίκενται, δθλαδι, ΔΘΜΟΣ 
ΑΓΙΘΕΑΣ  (Ανκθρό, ΤΚ 43065)  
Γ) ο τίτλοσ τθσ προμικειασ και  
Δ) τα ςτοιχεία του αποςτολζα (του προςφζροντα) (επωνυμία, τθλ. επικοινωνίασ, fax και 
email) και ο φάκελοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
19.2 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 
που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι 
να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηεται θ παρ. 2 του άρκρου 103 του ν. 
4412/2016.  

19.3 Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 12 είναι ψευδι ι ανακριβι ι αν ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι αν από τα παραπάνω 
δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 10 ι θ πλιρωςθ των απαιτιςεων των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 11, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται με τον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ 
των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016.  

19.4 Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν 
δθλϊςει ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το άρκρο 12, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε 
γνϊςθ ο προςφζρων μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για 
τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ οφείλουν να 
ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα 
τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 20.  

19.5 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου ωσ εκπτϊτου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παρ. 3, 4 ι 5 του 
άρκρου 103 του ν. 4412/2016, είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του 
ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ 
του άρκρου 21 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

19.6 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016.  

 
Άρκρο 20: Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

 

20.1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου πριν 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του άρκρου 19, ι ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι 
του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν εμπίπτει 
ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. Α.1.3.Β του άρκρου 12 τθσ 
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παροφςασ διακιρυξθσ.  
Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ του ωσ άνω αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 
- φυςικά πρόςωπα  

- διαχειριςτζσ ΕΡΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ  

- διευκφνων ςφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΑΕ - 
ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι 
εκπρόςωποί του. 
20.2 Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από αρμόδια αρχι από το οποίο να 
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του άρκρου 19. 
20.3 Πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία 
να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του 
άρκρου 19, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ωσ εξισ:  
 Τα φυςικά πρόςωπα για τουσ ίδιουσ και το προςωπικό που τυχόν απαςχολοφν.  

 Οι ομόρρυκμεσ (ΟΕ) όλων των μελϊν και του προςωπικοφ. 

 
 Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (ΕΕ) μόνο των ομόρρυκμων μελϊν και του προςωπικοφ.  

 
 Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ) και οι ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ 

εταιρείεσ (ΙΚΕ) των διαχειριςτϊν και του προςωπικοφ.  

 
 Οι Ανϊνυμεσ εταιρείεσ (ΑΕ) μόνο για το προςωπικό που απαςχολοφν.  

 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 
οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
20.4 Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ 
XI του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του άρκρου 19 με το οποίο να 
πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ. Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων ιδιωτικϊν εγγράφων θμεδαπϊν, 
αυτά πρζπει να είναι ευανάγνωςτα και να ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο. Σε 
περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων αλλοδαπϊν εγγράφων, αυτά πρζπει να είναι 
ευανάγνωςτα, να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 
να ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Α' 188). 

 
Άρκρο 21: Κατακφρωςθ προμικειασ – φναψθ ςφμβαςθσ 

 

21.1 Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 
ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.  

21.2 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ 
ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  
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Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ ενςτάςεων και β) κοινοποίθςι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό 
ανάδοχο. 
21.3 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ να προςζλκει 
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

21.4 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με το άρκρο 22. 

Άρκρο 22: Ματαίωςθ διαδικαςίασ 

 

22.1 Θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από 
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ:  

 
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω 
απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι 
ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 και τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
ι  
β) αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ.  
22.2 Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με 
ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

 
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, β) αν οι οικονομικζσ και 
τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 
εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, 
δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί 
ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ που λιξει το ανϊτατο όριο 
χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα και με τθν παρ. 4 του άρκρου 97 του 
ν. 4412/2016, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
22.3 Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ 
παράλειψθ.  

22.4 Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου, θ ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι 
αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ 
κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν.  
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Άρκρο 23: Ενςτάςεισ 
 
Σφμφωνα με τθν παρ. 12 που άρκρου 376 του ν. 4412/2016, με τθν επιφφλαξθ των 
παραγράφων 7 και 8 του άρκρου 379 του ιδίου νόμου, θ προβλεπόμενθ διαδικαςία 
ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 100 του ανωτζρω νόμου εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ 
ςυμβάςεισ των περιπτϊςεων α' και β' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 αυτοφ του νόμου 
κάτω των ορίων. 
23.1 Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε 
(5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

23.2 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ 
τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.  

23.3 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ Οικονομικι Επιτροπι 
τθσ οποίασ αποφαςίηει, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 
Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν. Μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προθγοφμενθσ προκεςμίασ των δζκα θμερϊν, τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για 
το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο μπορεί να αναπροςαρμόηεται με κοινι 
υπουργικι απόφαςθ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο 
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από τθν 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου.  

Άρκρο 24: Εκτζλεςθ ςφμβαςθσ: υμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία – Όροι 
εκτζλεςθσ – Σροποποίθςθ – Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ – Ολοκλιρωςθ ςφμβαςθσ 

 

24.1 Μετά τθν ζγγραφθ ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
καταρτίηεται από τθν υπθρεςία θ ςχετικι ςφμβαςθ θ οποία υπογράφεται και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ. Για τον Διμο, θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον Διμαρχο.  

24.2 Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 και τουσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων ςφμβαςθσ που τθ ςυνοδεφουν.  

24.3 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 
4412/2016, β) οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

24.4 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 
4412/2016. Θ ακζτθςθ τθσ ανωτζρω υποχρζωςθσ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 6 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ.  

24.5 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςε 
οποιαδιποτε από τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016 και 
αφοροφν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν. Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 
132 του ν. 4412/2016 γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου και 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

24.6 Ο Διμοσ Αργικζασ μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 
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να καταγγζλλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: α) θ ςφμβαςθ 
ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 
1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από 
τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον 
ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και 
τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
24.7 Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
α) Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ τθσ προμικειασ που 
παραδόκθκε. 

 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ και  
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 
Άρκρο 25: Σρόποσ πλθρωμισ 

 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει γίνεται τμθματικά μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 
ειδϊν τθσ προμικειασ, με τθν ζκδοςθ ςχετικϊν τιμολογίων που κα περιλαμβάνουν τα 
υλικά που παραδόκθκαν το ςχετικό χρονικό διάςτθμα και λοιπϊν νόμιμων 
δικαιολογθτικϊν και τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ. Για τισ κακυςτεριςεισ 
πλθρωμισ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. Η του άρκρου 1ου του ν.4152/2013.  
Στθ ςυμβατικι αξία τθσ προμικειασ γίνονται οι κρατιςεισ που προβλζπονται από το νόμο, 
εκτόσ του ΦΡΑ, ο οποίοσ βαρφνει τον Διμο. 

 
Άρκρο 26: Κιρυξθ αναδόχου εκπτϊτου 

 

26.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 
όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  

 
α) αν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται 
ςτθ ςχετικι ειδικι πρόςκλθςθ  
β) εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε 
ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 28 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
26.2 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι 
τθν ςφμβαςθ όταν:  

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.   
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία 
υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που 
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  
26.3 Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 
ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι 
καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ 
του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 αυτοφ. 

 
Άρκρο 27: Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 26 και 28, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ 
και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 
τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί 
τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.  
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

 
Άρκρο 28: Παράδοςθ - παραλαβι των υλικϊν οικοδομικϊν ζργων – Τποχρεϊςεισ 
αναδόχου 

 

28.1 Ο χρόνοσ παράδοςθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα (1) ζτοσ ι μζχρι 
εξαντλιςεωσ του φυςικοφ αντικειμζνου και πάντωσ όχι πζρα του ζτουσ, από τθ 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Θ προςκόμιςθ των υλικϊν κα γίνει ςταδιακά 
ζπειτα από ζγγραφθ εντολι τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από 
τον Διμο.  

28.2 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται υπό τισ προχποκζςεισ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 206 του ν. 4412/2016.  

28.3 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια 
και τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει 
τα καφςιμα, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  

28.4 Αν τα καφςιμα παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τυχόν παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 
του ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
του εκπρόκεςμα παραδοκζντοσ υλικοφ, χωρίσ ΦΡΑ. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ 
διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των καυςίμων, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ. 

28.5 Θ παραλαβι των καυςίμων κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του 
Διμου, που ορίηεται με απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςτον χϊρο που κα υποδειχκεί 
από τθν Υπθρεςία, κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των καυςίμων από τον ανάδοχο. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των καυςίμων διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 
ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
κα γίνει με μακροςκοπικό ζλεγχο, μθχανικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία. Θ αρμόδια 
Επιτροπι Ραραλαβισ ςυντάςςει το ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ τθν 
θμζρα ολοκλιρωςθσ τθσ πρακτικισ δοκιμαςίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 208 και 209 του 
ν. 4412/2016. Το πρωτόκολλο παραλαβισ των υλικϊν οικοδομικϊν ζργων κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. 

16PROC005502873 2016-12-02

ΑΔΑ: ΩΘΒ9ΩΨ3-Α99



28.6 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι 
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 
απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ 
προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 
του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει 
το είδοσ που απορρίφκθκε μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο 
ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  
Κατά τα λοιπά, για τθν παράδοςθ – παραλαβι των καυςίμων ιςχφουν οι διατάξεισ των 
άρκρων 206 ζωσ 209 και 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 29: Δθμοςιότθτα - Δθμοςιεφςεισ 

 

Θ παροφςα διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ δϊδεκα (12) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν 
από τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν).  
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ιτοι προκιρυξθ ςφμβαςθσ του άρκρου 63 του ν. 
4412/2016, κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (www.dimosargitheas.gr) και ςτο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
 
 
                                                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΡΓΙΘΕΑ 
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