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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Αρ. Ρρωτ.:11137/19-5-2020
ΑΔΑΜ:
ΔΙΑΚΗΥΞΗ
ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ο Διμαρχοσ Αιγιαλείασ προκθρφςςει
τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με υποβολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν και με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ για τισ υπθρεςίεσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικμ. 29/2020 Μελζτθ του
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ, Ρεριβάλλοντοσ, Ρραςίνου και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
Αιγιαλείασ (Τεχνικι Ζκκεςθ, Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, Γενικι και Ειδικι Συγγραφι
Υποχρεϊςεων, Τιμολόγιο και Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ), θ οποία αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν για τθν ναυαγοςωςτικι
κάλυψθ των πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμου Αιγιαλείασ, για χρονικό διάςτθμα 3
μθνϊν και ενδεικτικό προχπολογιςμό φψουσ 61.996,78 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
24 % (Κ.Α. : 00-6162.004/2020).
Αντικείμενο του ζργου
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Ναυαγοςωςτική Κάλυψη Ακτϊν Δήμου Αιγιαλείασ» για το ζτοσ
2020 ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. μελζτθ 29/2020 προχπολογιςμοφ 49.997,40€ εκτόσ του ΦΡΑ που
αναλφεται παρακάτω:
α/α Αρ.
Τηκ/οσ
1.

Είδοσ εργαςίασ

Μολάδα
Μέηρεζες

Ποζόηεηα

Α.1

Δαπάλε
Δηάρθεηα
3 κήλες

Οιηθή

Ιοφλιοσ
5
Νασαγοζφζηηθή
θάισυε
αθηώλ θαη εθηέιεζε ηφλ
εργαζηώλ
λασαγοζφζηηθού
έργοσ ελ γέλεη ζηελ παραιηαθή
δώλε ηφλ ποισζύτλαζηφλ
αθηώλ (Σειηαληηίθφλ, Λόγγοσ,
Αισθής, Αθράηας 1, Αθράηα
2) ζηοσς ηοκείς θαη κε ηρόπο
ποσ περηγράθοληαη ζηα άρζρα
1 έφς 4 ηες γεληθής θαη εηδηθής
ζσγγραθής σποτρεώζεφλ γηα
τροληθή περίοδο 3 κελώλ
(Ιούιηο έφς Σεπηέκβρηο)
γηα ηο έηος 2020.

Σύλοιο
Φ.Π.Α 24%
Σύνολο

Τηκή Μολάδας
αλά κήλα

31 θμζρεσ x
108,69€=
3.369,39€

16.846,95

Αφγουςτοσ
Τεκ.

5

31 θμζρεσ x
108,69€=
3.369,39€

16.846,95

Σεπηέκβρηος
5

30 θμζρεσ x
108,69€=
3.260,70€

16.303,50

49.997,40
11.999,38
61.996,78
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Οι ακτζσ Σελιανιτίκων, Λόγγου, Αλυκισ, Ακράτασ 1 και Ακράτασ 2 τισ οποίεσ κατζχει εντόσ των ορίων
του ο Διμοσ Αιγιαλείασ, ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ πολυςφχναςτεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα
με το άρκρο 1§1γ του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018) και τον υπ’ αρικμ. φάκελο

16/2020/2132.9-3/805/2020/07.02.2020 και 2131.17/2063/2020/28-4-2020 του Αρχθγείου
Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ του Κ.Λ Ράτρασ και Γ Λ/Τ Αιγίου και επομζνωσ
επιβάλλεται θ επιτιρθςθ τουσ από ναυαγοςϊςτεσ. Οι υποχρεϊςεισ τθσ ναυαγοςωςτικισ
κάλυψθσ των πολυςφχναςτων παραλίων του Διμου Αιγιαλείασ αφοροφν ςυνολικά 5 βάκρα.

ΑΡΘΡΟ 1ο :
Τόποσ και χρόνοσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν
02/06/2020 θμζρα Τρίτθ με ϊρα ζναρξθσ παραλαβισ προςφορϊν 10.00' και ϊρα λιξθσ
παραλαβισ προςφορϊν 10.15', ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτον α ‘οροφο τθσ
Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου Αιγιαλείασ (Νικ. Ρλαςτιρα 11, Τ.Κ. 25100, Αίγιο). Σε
περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ ι δεν διεξαχκεί για κάποιο λόγο, κα
επαναλθφκεί ςτισ 09/06/2020 θμζρα Τρίτθ, τθν ίδια ωσ άνω ϊρα και ςτον ίδιο χϊρο.
ΑΡΘΡΟ 2ο :
Ρροχπολογιςμόσ Δαπάνθσ – Χρθματοδότθςθ
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ υπολογίηεται ςτισ εξιντα μία
χιλιάδεσ εννιακόςια ενενιντα ζξι ευρϊ και εβδομιντα οκτϊ λεπτά (61.996,78 €)
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% (Α.Α.Υ.-856/7-5-2020, ΑΔΑΜ 20REQ006667215, ΑΔΑ
ΩΣΩ4Ω6Χ-ΕΗΒ). Η εν λόγω δαπάνθ κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Αιγιαλείασ
και κα βαρφνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 00-6162.004 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2020.
ΑΡΘΡΟ 3ο :
Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ
Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και
κοινοπραξίεσ (ενϊςεισ) αυτϊν τα οποία είναι εγκατεςτθμζνα
α) ςε κράτοσ – μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ – μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι γ) ςε άλλθ χϊρα των
περιπτϊςεων γ & δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 25 του Ν 4412/2016 και εκτελοφν αντίςτοιχα
ζργα ςχετικά με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ και διακζτουν το απαιτοφμενο
προςωπικό, τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό, τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία για τθν
εκτζλεςθ του ζργου και ζχουν εκτελζςει ιδθ με επιτυχία αντίςτοιχεσ (ακριβϊσ) εργαςίεσ
ςυγκρίςιμθσ ζκταςθσ ςε ΟΤΑ και Ν.Ρ.Δ.Δ. ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι. Η επιτυχία τουσ
κα βεβαιϊνεται με τθν προςκόμιςθ ςυμβάςεων, πιςτοποιθτικϊν καλισ εκτζλεςθσ και
ςχετικϊν βεβαιϊςεων από τουσ Ο.Τ.Α. και Ν.Ρ.Δ.Δ.. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο
δικαιοφται να ςυμμετζχει ςε ζνα και μόνο διαγωνιηόμενο ςχιμα είτε ωσ μεμονωμζνθ
επιχείρθςθ είτε ωσ μζλοσ αντίςτοιχθσ κοινοπραξίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα
αποκλείονται από τθν διαδικαςία όλοι οι διαγωνιηόμενοι, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων
ςυμμετζχει το αυτό φυςικό ι νομικό πρόςωπο. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο. 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.
ΑΡΘΡΟ 4ο :
Σρόποσ υποβολήσ προςφορϊν
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, πρζπει να κατακζςουν τισ προςφορζσ
τουσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ωσ ακολοφκωσ :
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• Με αποςτολι ςφραγιςμζνων προςφορϊν, ςυνταγμζνεσ ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, (ταχυδρομικά, courier, ςυςτθμζνθ επιςτολι) και κατάκεςθ ςτο
Ρρωτόκολλο του Διμου Αιγιαλείασ (δ/νςθ: Ραναγιωτοποφλων 12, Τ.Κ. 25100 Αίγιο), το
αργότερο μζχρι τθν προηγοφμενη εργάςιμη τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
δθλαδι ζωσ 01/06/2020, θμζρα Δευτζρα και μζχρι ϊρα 15.00 μ.μ. Πςεσ προςφορζσ
υποβάλλονται εκπρόκεςμα δεν αποςφραγίηονται, δεν λαμβάνονται υπόψθ και
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. Διευκρινίηεται ότι οι διαγωνιηόμενοι φζρουν τθν
ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ παραλαβισ τθσ προςφοράσ τουσ από το Διμο.
• Οι ςυμμετζχοντεσ που επικυμοφν να κατακζςουν αυτοπροςϊπωσ ι με νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνουσ εκπροςϊπουσ τθν προςφορά τουσ ςτθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ
ςτθν ανωτζρω οριηόμενθ προκεςμία, κα πρζπει :
- Αν ο διαγωνιηόμενοσ είναι φυςικό πρόςωπο, θ προςφορά κατατίκεται από τον ίδιο με
επίδειξθ τθσ ταυτότθτάσ του
- Αν ο διαγωνιηόμενοσ είναι φυςικό πρόςωπο αλλά θ προςφορά του κατατίκεται από
πρόςωπο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν, απαιτείται ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο
ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε
αρμόδια αρχι.
- Αν ο διαγωνιηόμενοσ είναι νομικό πρόςωπο, τθν προςφορά κατακζτει αυτόσ που
εκπροςωπεί τθν εταιρεία ςφμφωνα με το καταςτατικό ι το πρόςωπο που ζχει
εξουςιοδοτθκεί για το ςκοπό αυτό που εκτόσ τθσ ταυτότθτάσ του κα προςκομίςει
υποχρεωτικά πρακτικό του Δ.Σ. τθσ εταιρείασ υπογεγραμμζνο από τον πρόεδρο τθσ με
βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι ι
ςυμβολαιογράφο όπου κα εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ ςτο ςυγκεκριμζνο
διαγωνιςμό και κα ορίηεται ο εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ που κα παραδϊςει τθν προςφορά
για το ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό.
- Αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ προμθκευτϊν, κατατίκεται από όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ ι από το κοινό τουσ εκπρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ.
ΑΡΘΡΟ 5ο :
Γλϊςςα – Μετάφραςη ξενόγλωςςων εγγράφων
Πλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθν ςυμμετοχι
ςε αυτόν ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ
εκτόσ Ελλάδασ, κα 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). Η μετάφραςθ των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνει, είτε από τθν μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το
αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο, κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53
του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Σε περίπτωςθ διαφοράσ ςτθ μετάφραςθ, κα επικρατεί θ
ελλθνικι διατφπωςθ.
ΑΡΘΡΟ 6ο :
Γενικζσ διευκρινίςεισ περί προςφορϊν
Τα δικαιολογθτικά που απαιτεί θ διακιρυξθ δφναται να υποβάλλονται ςτθν πρωτότυπθ
μορφι τουσ ι ςε φωτοαντίγραφα. Πςον αφορά τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που
ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1
του Ν.4250/2014, γίνονται αποδεκτά απλά ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των εγγράφων
αυτϊν. Αντίςτοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν
εγγράφων, εφόςον τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο, κακϊσ και
ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςον ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ
από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1 του Ν.4250/2014. Τζλοσ,
γίνονται αποδεκτά απλά αντίγραφα εγγράφων χωρίσ να απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του
Ν. 1599/1986 θ οποία να βεβαιϊνει τθν ακρίβεια των ςτοιχείων. Αντίγραφα επικυρωμζνα
από δικθγόρουσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 52 του Κϊδικα Δικθγόρων, πρζπει να
φζρουν το ειδικό ζνςθμο που προβλζπει θ ιςχφουςα νομοκεςία. Για τα αντίγραφα των
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αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ιςχφουν οι ειδικζσ για τα
αποδεικτικά αυτά διατάξεισ. Τα αντίγραφα των φφλλων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ
δεν χρειάηονται επικφρωςθ. Επιςθμαίνεται ότι κα διεξαχκεί δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ ςτα
απλά φωτοαντίγραφα που κα υποβλθκοφν και ςε περίπτωςθ προςκόμιςθσ παραποιθμζνων
ι πλαςτϊν φωτοαντιγράφων επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του Ν. 1599/1986 ι άλλεσ ποινικζσ
κυρϊςεισ. Σφμφωνα με το άρκρο 92 του ν.4412/2016 οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίον πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ :
α) θ λζξθ «Ρροςφορά»,
β) θ επωνυμία και διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΝΙΚ. ΡΛΑΣΤΗΑ
11, Τ.Κ. 25100 ΑΙΓΙΟ),
γ) ο τίτλοσ τθσ μελζτθσ με τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ διακιρυξθσ,
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν),
ε) τα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου,
τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (email)).
Κάκε προςφορά περιλαμβάνει τα ακόλουκα :
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει
τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 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 9 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ. Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ.
ΑΡΘΡΟ 7ο :
Περιεχόμενο υποφακζλου « Δικαιολογητικά υμμετοχήσ »
Ο υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κα περιλαμβάνει :
1) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του
Ν.4412/2016 (Αϋ 147) ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 158/2016 απόφαςθσ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Βϋ 3698 16-11-2016) (www.eaadhsy.gr και
www.hsppa.gr). Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςι του μπορείτε να βρείτε ςτθν κατευκυντιρια
οδθγία 23 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρικ. πρωτ. 949/13-02-2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) θ οποία
εκδόκθκε ςε ςυνζχεια τθσ με αρικ. 15 με αρικ. πρωτ. 5797/25-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ).
Επιςθμαίνεται ότι :
• Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να
υποβάλει ζνα ΤΕΥΔ.
• Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί
και να υποβλθκεί για κάκε φορζα –μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΙV και VΙ.
• Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει πωσ κα ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το 30% τθσ ςυνολικισ τθσ
αξίασ, τότε υποβάλλεται μαηί με το ΤΕΥΔ του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα και χωριςτό
ΤΕΥΔ εκ μζρουσ του/των υπεργολάβου/ων. Είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά
περίπτωςθ νομίμου εκπροςϊπου, ι αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνου για το ςκοπό αυτό
προςϊπου, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73
του ν.4412/2016, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του, ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν υπογραφι του ΤΕΥΔ, νοείται ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι
ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ ςφμβαςθσ

Πλα τα ςτοιχεία που δθλϊνονται από τον οικονομικό φορζα ςτο ΤΕΥΔ, πρζπει να
διακζτουν τα αποδεικτικά αυτϊν κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
και να είναι ςε ιςχφ. Τα αποδεικτικά αυτά κα κλθκεί να προςκομίςει ο οικονομικόσ φορζασ
που κα αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ ςφμφωνα με το άρκρο 13 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.

Το μζροσ VI ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και
τθν υπογραφι του κατά νόμο υπόχρεου/-ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ
γνθςίου τθσ υπογραφισ.

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι νομικοφ
προςϊπου (εταιρείασ), ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςυμπεριλαμβάνονται:
Α. Τα φφλλα των εφθμερίδων τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) ςτα οποία δθμοςιεφκθκαν το ιδρυτικό
καταςτατικό και οι τυχόν τροποποιιςεισ του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι
τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΡΕ.
Β. Το τελευταίο καταςτατικό κεωρθμζνο από το πρωτοδικείο ι νόμιμα επικυρωμζνο κακϊσ
και οι τυχόν τροποποιιςεισ του κεωρθμζνεσ ι επικυρωμζνεσ κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει
από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει τθν ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ,
πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί
ειδικά για το ςκοπό αυτό. Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν
προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν
υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό
ΑΡΘΡΟ 8ο :
Περιεχόμενο υποφακζλου « Σεχνική Προςφορά »
Ο υποφάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει τθν τεχνικι περιγραφι των εργαςιϊν
όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν υπ’ αρικμ. 29/2020 Μελζτθ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Ρεριβάλλοντοσ, Ρραςίνου και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Αιγιαλείασ (Τεχνικι
Ζκκεςθ, Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, Γενικι και Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, Τιμολόγιο
και Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ), για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν για τθν ναυαγοςωςτικι
κάλυψθ των πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμου Αιγιαλείασ για το ζτοσ 2020. Ειδικότερα,
για να γίνει κατανοθτι θ δυνατότθτα του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, οι
δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό κα υποβάλλουν, επί ποινι αποκλειςμοφ:
Α) Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/86, ςτισ οποίεσ κα αναφζρεται :
1. ότι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κακϊσ και των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν τθσ Υπθρεςίασ και τουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα.
2. ότι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν που αφοροφν τθν εκτζλεςθ του
δθμοπρατοφμενου ζργου, ότι ζχουν εκτιμιςει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλιματα του
ζργου, και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφφλακτα τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου,
ςφμφωνα με όλουσ τουσ όρουσ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των ςυμβατικϊν τευχϊν και
ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά που υποβάλλουν και τουσ αποδζχονται πλιρωσ και
ανεπιφφλακτα.
3. ότι αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ επίδειξθσ τθσ χριςθσ του εξοπλιςμοφ ςε χρόνο και
τόπο που κα τουσ ηθτθκεί από τον Διμο.
4. ότι δεςμεφονται να διακζςουν το απαιτοφμενο ναυαγοςωςτικό προςωπικό και τεχνικό
εξοπλιςμό όπωσ προβλζπει το Ρ.Δ. 31/2018 για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Το προςωπικό
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κα διακζτει όλα τα νόμιμα παραςτατικά για τθν άςκθςθ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου και
τθν κατάλλθλθ εμπειρία.
5. ότι διακζτουν τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και ςε άριςτθ λειτουργικι κατάςταςθ για κάκε
ναυαγοςωςτικό βάκρο όπωσ προβλζπονται, ςτο Ρ.Δ. 31/2018 και ςτθν μελζτθ του Διμου,
για τθν άρτια εκτζλεςθ του ζργου κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
6. ότι ςε περίπτωςθ που κάποια από τα ναυαγοςωςτικά μζςα - εξοπλιςμόσ κατά τθν
διάρκεια του ζργου παρουςιάςουν φκορζσ (ηθμίεσ) ι υπάρξει κάποια απϊλεια, ότι ζχει
προβλεφκεί θ άμεςθ αποκατάςταςι τουσ, από τον ανάδοχο (ι ςυνεργαηόμενουσ που τυχόν
παρζχουν τεχνικι κάλυψθ).
7. ότι ςε περίπτωςθ βεβαιϊςεων παραβάςεων από Λιμενικι Αρχι ι οποιαδιποτε Αρχι που
οφείλεται ςε παράβλεψθ – υπαιτιότθτα του αναδόχου επιβαρφνεται ο ίδιοσ ο Ανάδοχοσ.
8. ότι ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ και ευκφνθ, να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για
τθν αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου και για τθν
πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι
ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του ανάδοχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο
Διμοσ δεν ζχει καμία ευκφνθ και ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ, τόςο τισ
αςτικζσ όςο και τισ ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ
περιπτϊςεισ αυτζσ.
Β) Ρροςκόμιςθ ςυμβάςεων ι πιςτοποιθτικϊν καλισ εκτζλεςθσ ι ςχετικϊν βεβαιϊςεων από
τουσ Ο.Τ.Α. και Ν.Ρ.Δ.Δ. που αφοροφν παροχι προθγοφμενων εργαςιϊν από τον
διαγωνιηόμενο όμοιων προσ τθν προςφερόμενθ ϊςτε να αποδεικνφεται θ επαγγελματικι
του εμπειρία.
Γ) Τιμολόγια αγοράσ ι μιςκωτιρια ςυμβόλαια που κα αποδεικνφουν τθν κατοχι του
εξοπλιςμοφ από τον μειοδότθ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να
υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα αναφζρει ότι αν κρικεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα
παρουςιάςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν πρόςκλθςθ τθσ
Επιτροπισ Διενεργείασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ του Διμου Αιγιαλείασ.
Δ) Άδειεσ όλων των ναυαγοςωςτικϊν ςκαφϊν που κα βρίςκονται ςε κάκε ναυαγοςωςτικό
βάκρο, τα οποία κα πρζπει να είναι δθλωμζνα ςτθν Λιμενικι Αρχι. Σε διαφορετικι
περίπτωςθ ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα
αναφζρει ότι αν κρικεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα παρουςιάςει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ ςε
πζντε (5) θμζρεσ από τθν πρόςκλθςθ τθσ Επιτροπισ Διενεργείασ και Αξιολόγθςθσ του
Διαγωνιςμοφ του Διμου Αιγιαλείασ.
Ε) Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα ότι ςε περίπτωςθ που κα κθρυχκεί προςωρινόσ
ανάδοχοσ, αυτόσ κα παρουςιάςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτθν επιτροπι του Διμου
Αιγιαλείασ ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν πρόςκλθςθ τθσ Επιτροπισ Διενεργείασ και
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ του Διμου Αιγιαλείασ, δθλαδι:
α) κατάλογο με τα ονόματα των ναυαγοςωςτϊν που κα απαςχολθκοφν για τθν εκτζλεςθ
του ζργου τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμου Αριςτοτζλθ,
οι οποίοι κα διακζτουν όλα τα νόμιμα παραςτατικά για τθν άςκθςθ του ναυαγοςωςτικοφ
ζργου (άδεια ναυαγοςϊςτθ ςε ιςχφ από αρμόδια δθμόςια αρχι) και τθν κατάλλθλθ
εμπειρία που κα αποδεικνφεται με προςκόμιςθ κάκε πρόςφορου μζςου (κάκε ςτοιχείο που
να αποδεικνφει τθν εμπειρία και τθν ειδίκευςθ των ναυαγοςωςτϊν που ζχουν απαςχολθκεί
ςτθν εκτζλεςθ αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων όπωσ ςυμβάςεισ, μιςκολογικζσ καταςτάςεισ
κ.τ.λ.).
β) τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για κάκε ναυαγοςωςτικό βάκρο, όπωσ αυτόσ αναφζρεται
ςτο Ρ.Δ. 31/2018 και ςτθν μελζτθ 29/2020 τθσ υπθρεςίασ.
ΑΡΘΡΟ 9ο :
Περιεχόμενο υποφακζλου « Οικονομική Προςφορά »
Μζςα ςτον υποφάκελο κα περιζχεται ςυμπλθρωμζνοσ ο πίνακασ τθσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ του διαγωνιηόμενου. Επί ποινι αποκλειςμοφ, κα αναγράφεται και ο χρόνοσ
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ορίηεται ςτουσ ζξι (6) μινεσ. Ρροςφορά που δίδει τιμι ςε

20PROC006727593 2020-05-19
ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πλεσ οι τιμζσ κα
είναι ςε Ευρϊ και πρζπει να είναι ςαφείσ και οριςμζνεσ. Ρροςφορά που κζτει όρο
αναπροςαρμογισ τιμισ, αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ κακϊσ και προςφορζσ
με ςυνολικι τιμι υπερβαίνουςα τον ενδεικτικό προχπολογιςμό, απορρίπτονται. Στισ
προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατιςεισ υπζρ τρίτων ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ που ιςχφει εκτόσ από τον αναλογοφντα ΦΡΑ που κα βαρφνει τον Διμο. Οι
προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. Εάν
υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ
από τον προςφζροντα. Η προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ, οι
οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Ο
προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ. Για τθ διαμόρφωςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει
να λάβουν υπόψθ ότι ο ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ
και τα ζξοδα που αφοροφν:
α) τθ διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ,
β) το τακτικό service και ςυντιρθςθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ για τθ διαςφάλιςθ
τθσ άψογθσ λειτουργίασ του,
γ) τθ λειτουργία και κίνθςθ του εξοπλιςμοφ (καφςιμα, λιπαντικά, ςυντιρθςθ κλπ),
δ) τθν αμοιβι του άμεςα απαςχολοφμενου προςωπικοφ (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ
ειςφορζσ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν απαςχόλθςθ του,
ε) τθν αμοιβι και κάκε είδουσ αποηθμιϊςεισ, αςφαλίςεισ και ζξοδα κίνθςθσ διοικθτικοφ και
τεχνικοφ προςωπικοφ,
ςτ) τισ δαπάνεσ ιατρικισ περίκαλψθσ του προςωπικοφ
η) τθν αςφάλιςθ ι αποηθμίωςθ ατυχθμάτων του προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και πάςθσ
φφςεωσ αποηθμιϊςεισ προσ τρίτουσ, κάκε είδουσ τζλθ και φόρουσ
θ) τθν τεχνικι υποςτιριξθ, εποπτεία εκτζλεςθσ του ζργου κλπ
κ) τισ δαπάνεσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό και τισ δθμοςιεφςεισ τθσ διακιρυξθσ
ι) τα ζξοδα εγγυθτικϊν επιςτολϊν, τουσ τόκουσ κινιςεωσ κεφαλαίων και λοιπζσ κάκε φφςθσ
επιβαρφνςεισ.
ΑΡΘΡΟ 10ο:
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν (πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ
οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 11ο:
Εγγυήςεισ
Στισ εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται,
πρζπει απαραίτθτα να αναγράφουν όλα όςα προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του
άρκ. 72 του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160Α). Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από
πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ μζλθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων
Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 (Αϋ
139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με κατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα
αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ εγγυιςεων που ζχουν
εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, θ εγγφθςθ εκδίδεται ςτο
όνομα όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ
όλων των μελϊν.
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11.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
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. Η εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το
ςυμβατικό χρόνο κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει
ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Η
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. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ και φςτερα από τθν
εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ θ επιςτροφι τθσ
εγγυθτικισ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και τθσ εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
ΑΡΘΡΟ 12ο:
Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν
πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ: 7 α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο
άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/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 κρατϊνμελϊν 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 (Αϋ 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 (Αϋ
166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2
τθσ Οδθγίασ 2011/36/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 (Αϋ 215). Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ
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φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
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. Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν
εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 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,
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 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 όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του
όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων
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. Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για
τθν καταβολι τουσ (Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι
διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016).
β) Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι
ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3)
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από
δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
3. Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ,
όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ 8 δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν
του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2.
4. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται
λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ
περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2 και 4.
5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 1 και 4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ
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φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ.
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από
τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να
κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ
6. Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του
άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό).
ΑΡΘΡΟ 13ο :
Αποςφράγιςη και αξιολόγηςη προςφορϊν
Κατά τθν θμζρα και ϊρα που ορίηεται από τα άρκρα 1 και 4 τθσ παροφςασ για τθν
διενζργεια του διαγωνιςμοφ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ παραλαμβάνει τισ προςφορζσ
ελζγχοντασ το ςφννομο τθσ κατάκεςθσ. Απαγορεφεται, για οποιοδιποτε λόγο θ παραλαβι
προςφοράσ, θ οποία δεν κατατζκθκε μζςα ςτθ προκεςμία που ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ
παροφςασ εκτόσ αν θ παραλαβι των προςφορϊν ςυνεχίηεται, μετά τθν ϊρα λιξθσ, χωρίσ
διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Η
λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κθρφςςεται από τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ
και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. Μετά τθν λιξθ τθσ παραλαβισ των
προςφορϊν, ςυνεδριάηει δθμόςια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και αρχίηει ο ζλεγχοσ των
προςφορϊν. Μονογράφεται απ’ όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ ο κφριοσ φάκελοσ τθσ
προςφοράσ και ςτθ ςυνζχεια αποςφραγίηεται. Μονογράφονται οι υποφάκελοι
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και ο υποφάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά», αποςφραγίηονται
και μονογράφονται όλα τα δικαιολογθτικά 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. Τα
ςτοιχεία αυτϊν που υπζβαλαν προςφορζσ κακϊσ και τα δικαιολογθτικά που περιζχονται ςε
αυτζσ καταχωροφνται ςε πρακτικό τθσ επιτροπισ. Οι υποφάκελοι «Οικονομικι Ρροςφορά»,
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 οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ
δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. Η 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. Δεν αποςφραγίηονται, όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα
προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αλλά κρατοφνται μζχρι τθν λιξθ τθσ διαδικαςίασ. Σε
περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ που ζχουν τθν ίδια
ακριβϊσ τιμι, θ Αρχι επιλζγει τον προςωρινό ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προςφζρει τθν
ίδια τιμι και το αποτζλεςμα καταγράφεται ςε πρακτικό. Ακολουκεί πρόςκλθςθ ςτον
μειοδότθ για κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ
παροφςασ. Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ςφνταξθ πρακτικοφ ςτο οποίο
κα φαίνεται θ ςειρά κατάταξθσ των ςυμμετεχόντων και προτείνει τον “προςωρινό
ανάδοχο” που επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται
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με επιμζλεια αυτισ ςτουσ διαγωνιηόμενουσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ,
ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 14ο :
υμπλήρωςη-αποςαφήνιςη δικαιολογητικϊν
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί
εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ 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 ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Η πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ δεν
πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ
ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Η διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ
ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά
ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν,
διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των
υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ
προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ
ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία,
πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1
του Ν.4250/2014, Α' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων,
διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Η 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. Η 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.
Η παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, είναι
υποχρεωτικι για τθν Ανακζτουςα Αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία,
λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ. Ο Διμοσ Αριςτοτζλθ
διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςτθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ και ςτθν περίπτωςθ
κατάκεςθσ μίασ μόνο προςφοράσ ι και ςτθν περίπτωςθ παραμονισ μόνο μίασ ζγκυρθσ
προςφοράσ ςτθν διαδικαςία των διάφορων ςταδίων του διαγωνιςμοφ.
ΑΡΘΡΟ 15ο :
Κατακφρωςη - Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ ςε αυτϊν, με βεβαίωςθ παραλαβισ, οφείλει να υποβάλει όλα τα κάτωκι
ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ παρ. 15.1, ϊςτε αυτά να ελεγχκοφν από τθν επιτροπι του
διαγωνιςμοφ. Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο,
ςτο εξωτερικό μζροσ του οποίου κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:
Α) θ λζξθ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ
Β) θ ονομαςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία κατατίκενται, δθλαδι, ΔΗΜΟΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΕΡΙΤΟΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Νικ. Ρλαςτιρα 11, ΤΚ 25100, Αίγιο)
Γ) ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ και
Δ) τα ςτοιχεία του αποςτολζα - ςυμμετζχοντα (επωνυμία, τθλ. επικοινωνίασ, fax και email)
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
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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.
15.1 Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ:
Από τα ζγγραφα – δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου που κα προςκομιςκοφν, κα
πρζπει να αποδεικνφεται ότι, τόςο το δικαίωμα ςυμμετοχισ όςο και οι όροι και
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ κακορίηονται ςτθν παροφςα, ςυνζτρεχαν και κατά τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ 10 προςφοράσ του (άρκρο 104, παρ. 1 του Ν. 4412/16 «Το
δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ ι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80,
και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ “ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περ. Γ τθσ παρ. 3 του
άρκρου 105….».
1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που όλων των
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 9 τθσ παροφςασ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι
των λόγων αποκλειςμοφ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
2. Τα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι τα
ακόλουκα:
α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το
οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (το οποίο κα είναι ςε ιςχφ και κατά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν).
β)Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ
τουσ όςο για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό (θ υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να
ζχει ςυνταχκεί μετά από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ και κα είναι κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ).
γ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι
άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ
ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
δ) Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ
ενθμερότθτεσ, οι οποίεσ κα είναι ςε ιςχφ και κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν) τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε
αυτοφσ προςωπικό, από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε
αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ε) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι
ενθμερότθτα, θ οποία κα είναι ςε ιςχφ και κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν). Για τθν παράγραφο 7 του άρκρου 12 (Λόγοι Αποκλειςμοφ) υπεφκυνθ διλωςθ
του Ν. 1599/1986 κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ,
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016 (θ υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να ζχει
ςυνταχκεί μετά από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ).
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ςτ) για τθν παράγραφο 2.β του άρκρου 12 (Λόγοι Αποκλειςμοφ) πιςτοποιθτικό από τθ
Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από
το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα µζςα ςε χρονικό διάςτθµα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ
τθσ προκεςµίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυµµετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ
επιβολισ προςτίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊµατοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νοµοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφµφωνα µε τθν
υπουργικι απόφαςθ 2063/∆1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊµατοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νοµοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από
δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει
τελεςίδικθ και δεςµευτικι ιςχφ. Ππου δεν εκδίδεται τζτοιο πιςτοποιθτικό ι αυτό που
εκδίδεται δεν καλφπτει τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, υποβάλλεται αντί αυτοφ ζνορκθ
βεβαίωςθ ι αν αυτι δεν προβλζπεται, υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόµενου ενϊπιον
αρµόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυµβολαιογράφου ι αρµοδίου επαγγελµατικοφ
ι εµπορικοφ οργανιςµοφ του κράτουσ-µζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ του οικονοµικοφ φορζα (άρκρο 80, παρ. 2 ν. 4412/16).
η) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, ι τθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ ι βεβαίωςθ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι με το οποίο να πιςτοποιείται θ
εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, που κα ζχουν εκδοκεί το πολφ ζξι (6)
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (το οποίο κα
είναι ςε ιςχφ και κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν).
θ) ςε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι
εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Τα νομικά
πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά προςκομίηουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά, εκτόσ
του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου, με τθν ακόλουκθ τροποποίθςθ: Ριςτοποιθτικά όλων
των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ), από τα οποία να
προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να
προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα
πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν. Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν
πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο
και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα
προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα
ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Οι εταιρείεσ
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ
προςωπικό. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα
προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ. Το
απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)
και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του.
4. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται
εμπρόκεςμα ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ.
5. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν ι κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα
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ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι προςκομίςκθκαν νομίμωσ και
εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ
μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ,
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ
από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.
6. Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
7. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
8. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ, ουςιϊδεισ
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ.
9. Σε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου
και θ ςχετικι απόφαςθ υποβάλλεται ςτο Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για ζλεγχο
νομιμότθτασ. Η απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να λθφκεί και μετά
τθν πάροδο ιςχφοσ των προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν ςυμφωνεί
και ο μειοδότθσ. Ημερομθνία ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ Με τθν
παράγραφο 7αδ του άρκρου 43 του ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεφχοσ Α’)
αποςαφθνίηονται ηθτιματα ωσ προσ τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ. Ειδικότερα, προβλζπεται ότι τα αποδεικτικά μζςα μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και κατά τον ακόλουκο τρόπο:
α) Τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 1 του άρκρου 73 *ποινικό μθτρϊο+ , τθν
περίπτ. γ' τθσ παρ.2 του άρκρου 73 *πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ+ και τθν περίπτ. β' τθσ παρ. 4 του
άρκρου 73 *μθ εκκακάριςθ, μθ πτϊχευςθ κλπ+ εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ
πριν από τθν υποβολι τουσ,
β) Τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ.2 του άρκρου 73 *φορολογικι,
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα+ εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ,
γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 2 του άρκρου 75 *πιςτοποιθτικό
επιμελθτθρίου, μθτρϊου+, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ
νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ 12 αρχισ ςχετικά με τθν
ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι τουσ, και
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ Ραραβιάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ –
πιςτοποιθτικό του ΣΕΡΕ Με τθν παρ. Α.1 του άρκρου 39 του Ν. 4488/17 προςτζκθκε θ
περίπτ. γ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 ωσ υποχρεωτικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ. Επειδι, όμωσ, ακόμθ δεν ζχει καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ του
ΣΕΡΕ ζχει προςτεκεί διοικθτικό βάροσ από τθν αντικατάςταςθ του δικαιολογθτικοφ αυτοφ
με ζνορκθ βεβαίωςθ. Για τον λόγο αυτό με τθν παράγραφο 7αα του άρκρου 43 του ν.
4605/2019 αναδιατυπϊνεται θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α' 147)
ϊςτε το ςυγκεκριμζνο δικαιολογθτικό να μθν υποκακίςταται υποχρεωτικά από ζνορκθ
βεβαίωςθ, αλλά να αρκεί θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ. (Αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου).
Με τθν παράγραφο 46 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 προβλζπεται ότι μζχρι τθν πλιρθ
λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το πιςτοποιθτικό του ΣΕΡΕ μπορεί να

20PROC006727593 2020-05-19
αντικακίςταται με υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου οικονομικοφ φορζα, και όχι κατ'
ανάγκθ με ζνορκθ βεβαίωςθ, με ςτόχο τθν μείωςθ διοικθτικοφ βάρουσ και διευκόλυνςθ τθσ
ςυμμετοχισ. Επίςθσ, προβλζπεται ότι αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ
του πιςτοποιθτικοφ. Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι
επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων
διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δημοςίων εγγράφων. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι
φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων,
που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του
άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει
τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία
ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δημοςίων εγγράφων. Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ
αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2
β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν
να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ)
ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν
4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του
άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και
πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον
υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι καλεί εγγράφωσ με
πρόςκλθςθ τον προςωρινό ανάδοχο (του οποίου τα δικαιολογθτικά ιταν ςφμφωνα με τουσ
όρουσ διακιρυξθσ) να παρουςιάςει μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ όλα τα απαραίτθτα για τθν
εκτζλεςθ των ναυαγοςωςτικϊν εργαςιϊν (τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και τισ άδειεσ των
ναυαγοςωςτϊν κεωρθμζνεσ από τθν αρμόδια αρχι, όπωσ κα πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε
κάκε ζνα από τα ναυαγοςωςτικά βάκρα), όπωσ αναφζρονται ςτο ΡΔ 31/2018, ςτθν μελζτθ
τθσ Υπθρεςίασ και ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, ιτοι :
Α) Τιμολόγια αγοράσ ι μιςκωτιρια ςυμβόλαια που κα αποδεικνφουν τθν κατοχι του
εξοπλιςμοφ από τον μειοδότθ.
Β) Άδειεσ όλων των ναυαγοςωςτικϊν ςκαφϊν που κα βρίςκονται ςε κάκε ναυαγοςωςτικό
βάκρο, τα οποία κα πρζπει να είναι δθλωμζνα ςτθν Λιμενικι Αρχι.
Γ) Κατάλογο με τα ονόματα των ναυαγοςωςτϊν που κα απαςχολθκοφν για τθν εκτζλεςθ
του ζργου τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμου Αιγιαλείασ,
οι οποίοι κα διακζτουν όλα τα νόμιμα παραςτατικά για τθν άςκθςθ του ναυαγοςωςτικοφ
ζργου (άδεια ναυαγοςϊςτθ ςε ιςχφ από αρμόδια δθμόςια αρχι) και τθν κατάλλθλθ
εμπειρία που κα αποδεικνφεται με προςκόμιςθ κάκε πρόςφορου μζςου (κάκε ςτοιχείο που
να αποδεικνφει τθν εμπειρία και τθν ειδίκευςθ των ναυαγοςωςτϊν που ζχουν απαςχολθκεί
ςτθν εκτζλεςθ αντίςτοιχων δραςτθριοτιτων όπωσ ςυμβάςεισ, μιςκολογικζσ καταςτάςεισ
κ.τ.λ.). 13
Δ) Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ για κάκε ναυαγοςωςτικό βάκρο, όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτο
Ρ.Δ. 31/2018 και ςτθν μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ. Οποιαδιποτε ζλλειψθ των ανωτζρω επιφζρει
αυτοδίκαια αποκλειςμό του προςωρινοφ αναδόχου μετά τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι Διενεργείασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, χωρίσ καμία απαίτθςθ ι αξίωςθ
του ίδιου από το Διμο. Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτθ
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ςυνζχεια με ζγγραφθ ειδοποίθςθ καλεί τον δεφτερο ςε ςειρά μειοδότθ, εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν, να κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ παρ. 15.1, ϊςτε
να ελεγχκοφν από τθν Επιτροπι. Σε περίπτωςθ που τα προςκομιςκζντα δικαιολογθτικά
κρικοφν ςφμφωνα με τουσ όρουσ διακιρυξθσ θ Επιτροπι με νζα πρόςκλθςι τθσ τον καλεί
να παρουςιάςει μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ όλα τα απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των
ναυαγοςωςτικϊν εργαςιϊν (τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και τισ άδειεσ των ναυαγοςωςτϊν
κεωρθμζνεσ από τθν αρμόδια αρχι, όπωσ κα πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε κάκε ζνα από τα
ναυαγοςωςτικά βάκρα), όπωσ αναφζρονται ςτο ΡΔ 31/2018, ςτθν μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ
και ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ να παρουςιάςει όλα τα απαραίτθτα
για τθν εκτζλεςθ των ναυαγοςωςτικϊν εργαςιϊν (απαραίτθτο εξοπλιςμό και τισ άδειεσ των
ναυαγοςωςτϊν κεωρθμζνεσ από τθν αρμόδια αρχι, όπωσ κα πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε
κάκε ναυαγοςωςτικό βάκρο) όπωσ αναφζρονται ςτο ΡΔ 31/2018, ςτθν μελζτθ τθσ
Υπθρεςίασ και ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενεργείασ και
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει ςχετικι βεβαίωςθ για τθν ςυνζπεια του
προςωρινοφ αναδόχου με τα όςα ορίηει το ΡΔ 31/2018, θ μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ και θ
παροφςα διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ αποκλειςμοφ και του δεφτερου κατά ςειρά μειοδότθ
επαναλαμβάνεται θ ανωτζρω διαδικαςία με τουσ επόμενουσ ςε ςειρά κατάταξθσ μειοδότεσ
μζχρι να αναδειχκεί οριςτικόσ ανάδοχοσ. Ακολοφκωσ, το πρακτικό τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ διαβιβάηεται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι και ακολουκείται θ ςχετικι νόμιμθ
διαδικαςία για τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. Η Οικονομικι Επιτροπι
μπορεί να ανακθρφξει τθν κατακφρωςθ, τθν ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του
διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και
τθσ μελζτθσ αν κατά τθν κρίςθ τθσ δεν εξυπθρετοφνται τα ςυμφζροντα του Διμου. Κατά τθσ
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 16ο :
Κατακφρωςη προμήθειασ – φναψη ςφμβαςησ
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςε κάκε
προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά από τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία, εκτόσ
από τον προςωρινό ανάδοχο. 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,
εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά, ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ. 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. Η 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.
ΑΡΘΡΟ 17ο :
Ενςτάςεισ – Ματαίωςη διαδικαςίασ
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. Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε
προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ
τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι
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θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Η ζνςταςθ υποβάλλεται,
ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016). H ανακζτουςα
αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016,
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να
γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ
πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω
προκεςμιϊν 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 παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον
διοικθτικό όργανο. Ματαίωςθ διαδικαςίασ. Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να
ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και
υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου
οργάνου, 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.
ΑΡΘΡΟ 18ο :
Ρήτρεσ
Ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται ςε κάκε περίπτωςθ να κάνει τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του
ναυαγοςωςτικοφ ζργου με τον ανάλογο εξοπλιςμό και προςωπικό τθν θμερομθνία που κα
οριςκεί από τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και τθν ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ευκφνεται αποκλειςτικά ο ίδιοσ ζναντι όλων και
επιβάλλεται ποινικι ριτρα 300,00€ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ και ζωσ πζντε (5)
ςυνολικά θμερολογιακζσ θμζρεσ. Μετά τθν διαπίςτωςθ παρζλευςθσ άπρακτου του
διαςτιματοσ αυτοφ ο ανάδοχοσ κακίςταται ζκπτωτοσ και εφαρμόηονται οι ανάλογεσ
κυρϊςεισ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβιάςει επανειλθμμζνα τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα και κατ' αναλογία με τισ κείμενεσ διατάξεισ
των Ο.Τ.Α. Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου θ Υπθρεςία
διατθρεί το δικαίωμα τθσ περικοπισ του αναλογοφντοσ τιμιματοσ για τισ ςχετικζσ εργαςίεσ
και εφ' όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Η Δθμοτικι
Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμζνα κρίνει ότι ο ανάδοχοσ εκτελεί το ζργο
πλθμμελϊσ και ότι μετά από ςυνεχι επανάλθψθ τθσ αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ, να τον
καταςτιςει ζκπτωτο, αφοφ πρϊτα τον καλζςει με εξϊδικθ διαμαρτυρία και ςε προκεςμία
τριϊν (3) θμερϊν, να υποβάλλει τισ απόψεισ του εγγράφωσ. Σε περίπτωςθ βεβαιϊςεων
παραβάςεων από Λιμενικι Αρχι ι οποιαδιποτε Αρχι που οφείλεται ςε παράβλεψθ –
υπαιτιότθτα του αναδόχου επιβαρφνεται ο ανάδοχοσ.
ΑΡΘΡΟ 19ο :
φμβαςη
Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, καταρτίηεται από τθν υπθρεςία θ ςχετικι
ςφμβαςθ που υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται
με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και όςα αναφζρονται ςτθν επόμενθ παράγραφο και
περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ :
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ ςφμβαςθσ,
β. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ,
γ. Το είδοσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ και τθν ποςότθτα,
δ. Τθν τιμι,
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ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο τθσ παροχισ υπθρεςίασ,
ςτ. Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
η. Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ,
θ. Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ,
κ. Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν,
ι. Τον τρόπο πλθρωμισ,
ια. Τον τρόπο αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, εφόςον προβλζπεται
αναπροςαρμογι,
ιβ. Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ,
ιγ. Τθν παραλαβι αυτϊν.
Η ςφμβαςθ για διενζργεια τθσ παροχισ υπθρεςίασ τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ ακτϊν
του Διμου Αιγιαλείασ καταρτίηεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν που τθ ςυνοδεφουν, που με τθν προςφορά του αποδζχεται ο ανάδοχοσ ι με
βάςθ τθν ζγκριςθ για τθν κατάρτιςι τθσ με τθν οποία ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ.
Η ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία. Η ςφμβαςθ
υπογράφεται από τον Διμαρχο. Η ςφμβαςθ τροποποιείται όταν τοφτο προβλζπεται από
ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν :
α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα. β. Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ
ποςότθτα που παραδόκθκε. γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ
προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ.
Η ςφμβαςη θα ζχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφήσ τησ και μζχρι 31
επτεμβρίου 2020.
Ο ανάδοχοσ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε να υπογράψει
τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε
ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, με απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 20ο :
Διοικητικζσ προςφυγζσ κατά τη διαδικαςία εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του
κυρϊςεισ 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. Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ
διοικθτικι προςφυγι.
ΑΡΘΡΟ 21ο :
Σρόποσ Πληρωμήσ
Η ςυμβατικι αξία των ειδϊν κα πλθρϊνεται ςτον ανάδοχο ανά μινα, μετά τθν ζκδοςθ
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Στθ
ςυμβατικι αξία των ειδϊν εκτόσ του ΦΡΑ, διενεργοφνται οι ακόλουκεσ κρατιςεισ, οι
οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι :
α. Ραρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςε ποςοςτό 8%.
β. Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).
Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ,
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36
του ν. 4412/2016 (ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν
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ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ
εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016). Κράτθςθ 0,06% θ
οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) (πρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-32017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3
του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”). Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ γ. ςε
κάκε περίπτωςθ διενεργοφνται οι ιςχφουςεσ νόμιμεσ κρατιςεισ.
ΑΡΘΡΟ 22ο :
Κανόνεσ Δημοςιότητασ - Λήψη πληροφοριϊν
Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και
φζρει κωδικό ΑΔΑΜ. Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
ςτθν ιςτοςελίδα του (www.aigialeia.gov.gr). Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτθν
θμεριςια εφθμερίδα του Νομοφ Αχαΐασ (μετά τθν τροποποίθςθ τθσ περιπτ. 68 του άρκρου
377, από το άρκρο 18 του Ν.4469/2017). Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περιλθπτικισ
Ρροκιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ υπθρεςία. Οι
ενδιαφερόμενοι ζχουν άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ
διεφκυνςθ διαδικτφου (http:// www.aigialeia.gov.gr). Μποροφν να απευκφνονται ςτο Διμο
κακθμερινά κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο τθλ.: 2691025555 (εςωτ. 125) κ.
Χρυςοφλα Χρθςτιά και 2691025555 (εςωτ. 130) κ. Χαράλαμπο Στεφανίδθ, αρμόδιοι
υπάλλθλοι Αυτ. Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρραςίνου και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου
Αιγιαλείασ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.
ΑΡΘΡΟ 23ο :
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Η διενζργεια και θ εκτζλεςθ του ζργου διζπονται από τισ παρακάτω διατάξεισ:
1. Το Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν», όπωσ
ιςχφει.
2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν και διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο –
Ρρόγραμμα Διαφγεια - και άλλεσ διατάξεισ».
3. Το Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
4. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 45 Α') «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
5. Το Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
6. Το Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/Α).
7. Το Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α).
8. Το Ν.3463/06 Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί,
ςυμπλθρωκεί και ιςχφει ςιμερα.
9. Το Ρ.Δ. 31/2018 «Σχολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ,
υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ».
10. Το άρκρου 20 παράγραφοσ 13 του Ν. 3731/08.
11. Τθν παρ. η του άρκρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Αϋ 107) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ
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ςτθν Οδθγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16.2.2011
για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ".
12. Τθν ΚΥΑ Ρ1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεφχοσ Β) με τθν οποία
ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ,
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
13. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και
λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά
τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.)
και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που
εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ.
ΑΡΘΡΟ 24ο :
Διάφορεσ ρυθμίςεισ
Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα διακιρυξθ, ζχουν εφαρμογι οι
διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, κακϊσ και τυχόν
παράλλθλθσ ςχετικισ νομοκεςίασ που είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ
παροφςασ.
Ο Δήμαρχοσ Αιγιαλείασ
Δημήτριοσ Καλογερόπουλοσ

