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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2017
Κ.Α. 30.7135.0019

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
449.971,20€ (µε ΦΠΑ 24%)

ΠΡ/ΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
ΧΡΗΜ/ΣΗ:

2017
∆.Π.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Προµήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 449.971.20 ΕΥΡΩ (µαζί µε ΦΠΑ 24%)
CPV 392934000-6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού
2. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνική περιγραφή
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Μελέτης
5. Τιµολόγιο µελέτης
6. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς
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Α∆ΑΜ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Προµήθεια πλαστικού
χλοοτάπητα γηπέδων

∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 449.971,20€
ΕΡΓΩΝ
(µαζί µε ΦΠΑ 24%)
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2017
ΧΡΗΣΗ: 2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/06/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 36348
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ:

«Προµήθεια πλαστικού
διαγωνισµό».

χλοοτάπητα

γηπέδων

µε

ηλεκτρονικό

ανοικτό

διεθνή

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Το Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 3469/06 « Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
4. Το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
5. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη κ.λ.π.»
6. Του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν. 4172/13
7. Το Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4250/2014 και ισχύει
8. Το N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»
9. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»
10. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
11. Το Ν.3886/2010(ΦΕΚ173/30.09.2010 τεύχος Α’) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων..» και έως την ηµεροµηνία παύσεως ισχύος του 31.12.2016.
Π1/2390/16-10-2013
(ΦΕΚ
2677/Β/21-10-2013)
«Τεχνικές
λεπτοµέρειες και
12. Την Υ.Α.
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
13. Την αριθµ. πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Συστήµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»
14. Την παράγραφο Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν 4152/13
15. Την µε αριθµ. 8/2017 µελέτη που συνέταξε η ∆/νση ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ∆ήµου
16. Την αρ. 214/22-05-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας
«Προµήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων»
17. Το µε αρ. Πρωτ. 36526/15.06.2017 πρωτογενές αίτηµα του ∆ήµου Λαµιέων για την εκτέλεση της
προµήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ 17REQ001535647.
18. Την µε αρ. πρωτ. 36179/14-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ 17REQ001535905.
19. Την 301/13-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίσθηκαν οι όροι του
διαγωνισµού και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προµήθεια πλαστικού χλοοτάπητα
γηπέδων
20. Την ανάγκη των υπηρεσιών του ∆ήµου για τη σχετική προµήθεια.
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό
ανοικτό διεθνή διαγωνισµό
για την Προµήθεια πλαστικού
χλοοτάπητα γηπέδων ∆.Ε Λαµίας µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής.
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Ειδικότερα η προµήθεια αφορά:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

Α.

Τεχνητός χλοοτάητας

392934000-6

Τα υπό προµήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 8/2017 µελέτη που
συντάχθηκε από τη ∆/νση ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και αποτελεί το παράρτηµα Α’.
ΆΡΘΡΟ 1
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 του
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού
2. H 8/2017 µελέτη της ∆/νσης ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης
4. Η προσφορά του αναδόχου
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 449.971,20 Ευρώ εκ των οποίων 362.880,00 Ευρώ
είναι για την προµήθεια και 87.091,20 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α. 24%. Θα χρηµατοδοτηθεί από τον
προϋπολογισµό οικον. έτους 2017, βαρύνοντας τον Κ.Α. 30.7135.0019 µε εγγεγραµµένη πίστωση
450.000,00€.
ΆΡΘΡΟ 4
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Α.Φ.Μ.:

997947640 ∆.Ο.Υ. Λαµίας

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού – 35100 Λαµία
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22313.51045, 51033, 51046, 51055
ΦΑΞ: 22313.51045
e-mail: grprom@lamia-city.gr
4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας:
4.2.1 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, Α.Φ.Μ. 997947640, ∆.Ο.Υ. Λαµίας , έδρα: Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού –
35100 Λαµία
4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/07/2017
Ηµέρα: Τετάρτη

17PROC001578664 2017-06-23
Ώρα:15:00 µ.µ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Τµήµα
Προµηθειών (κ.Κων/νο Χαΐλη, Φώτη Πατρινό) οδός Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού και στα τηλέφωνα 2231351045, 22313-51033, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 18 της παρούσας.
ΆΡΘΡΟ 5
∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Υποψήφιοι και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς
ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Στην περίπτωση που στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων,
συµπεριλαµβάνονται και οι προσωρινές συµπράξεις. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των υπό
προµήθεια ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 8/2017 µελέτη που συνέταξε η ∆/νση ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ∆ήµου.
5.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής :
•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από
το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Κρατικών Προµηθειών

•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
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προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
ΆΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016,
ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (A' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική
νοµοθεσία ή/και
β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό
για την καταβολή τους.
3. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας (παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016).
β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας σύνηψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν.
4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
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πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε τα κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητα του.
4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν
έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
5. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιασδήποτε ένωση οικονοµικών φορέων,
σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα
τουλάχιστον µέλος της.
ΆΡΘΡΟ 7
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται από τους
ενδιαφερόµενους να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
κράτος-µέλος εγκατάστασής τους.
2. Η αναθέτουσα αρχή, απαιτεί την προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
παραπέµποντας σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών
προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν
ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι
τα προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Ειδικότερα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της αρ.
8/2017 µελέτης που συνέταξε η ∆/νση ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ∆ήµου.
ΆΡΘΡΟ 8
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1. Εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης
2.To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)»: Πρόκειται για µια υπεύθυνη δήλωση της
καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιµοποιείται
ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν το
κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις
συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να αποδείξουν ότι:
• δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από
τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης·
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα
αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα
έγγραφα σε περιπτώσεις αµφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσµους για
τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να έχει άµεση
πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, µε βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονοµικοί φορείς
δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ένωσης. Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές
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προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους συµµετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και
επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως
αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό
αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) σε µορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά
υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς προτείνεται να
χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειµένου να
εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε µορφή αρχείου PDF, το
οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σηµειώνεται το εξής: Το αρχείο
PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει
να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό
αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο
λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισµού, οι
οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δηµιουργούν το EΕΕΣ, να
συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισµό και αναφέρονται
στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου
να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισµό.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης συµµετοχής..
Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το
νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η προσφορά ένωσης οικονοµικών φορέων υπογράφεται ψηφιακά, υποχρεωτικά, είτε από όλους τους
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Παροχή διευκρινήσεων
Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται εγκαίρως µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς
φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αναρτώνται
ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗ∆ΗΣ το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι, δεόντως τεκµηριωµένοι,
καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη , τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες πριν από
την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
ΆΡΘΡΟ 9
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Τεχνική προσφορά έχει το περιεχόµενο που ορίζεται στην αρ. 8/2017 µελέτη της ∆/νσης ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ∆ήµου και υποβάλλεται ηλεκτρονικά µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον ίδιο
υποφάκελο.
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ΆΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
- µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση.
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι τρεις χιλιάδες
εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ (#3.629,00#€).

- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
- Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, του Ν. 4412/2016, δεν
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως
για υπογραφή της σύµβασης.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψη.
- Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η
εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: αα) την άπρακτη πάροδο της
προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ' αυτών, και γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται.
- Η εγγύηση συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει κατ'
ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την
οποία απευθύνεται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία,
τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5)
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
- Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά
την υπογραφή της σχετικής συµβάσεως µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συµβατικής αξίας µε τον
κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.
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- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
- Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον
συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής
υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών
προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι
αναφέρει και η εγγύηση συµµετοχής και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016

ΆΡΘΡΟ 11
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (A' 188).
11.2 Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ]
11.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση
συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα
δικαιολογητικά)
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, (έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συµβολαιογράφους, φορολογική ενηµερότητα,
πιστοποιητικά πρωτοδικείου κ.τ.λ.).
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Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία, (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του, το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται στην αρ.
8/2017 µελέτη της ∆/νσης ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ∆ήµου).
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών ( 3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή
άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα
από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση
ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά
στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης
ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
11.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή).
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική
Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο
σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής
προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες σε κάθε κατηγορία προµήθειας θα συµπληρώσουν ως τιµή
προσφοράς την τιµή µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
Καθώς η οικονοµική προσφορά έχει αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς, όπως αυτό
συµπεριλαµβάνεται στην αριθµ. 44/2016 µελέτη της υπηρεσίας (Παράρτηµα Α), σε µορφή pdf. Οι τιµές στο
ανωτέρω έντυπο προσφοράς συµπληρώνονται αριθµητικώς και ολογράφως. Αριθµητική µόνο αναγραφή δε
λαµβάνεται υπόψη. Η ολόγραφη αναγραφή της προσφερόµενης τιµής υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής.
∆εν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “∆ικαιολογητικά
συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά”. Οµοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού
τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οικονοµική Προσφορά”.

17PROC001578664 2017-06-23
11.3

Υποβολή και αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη µορφή

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα
(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή, αυτά δηλαδή που
υποβάλλονται από τον υποψήφιο σε έντυπη µορφή, προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο, διαχωρισµένα σε δύο (2)
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά
συµµετοχής–τεχνικής προσφοράς» και «Επιµέρους έντυπα οικονοµικής προσφοράς», αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκοµισθούν σύµφωνα
µε τα
ανωτέρω εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική
προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού.
Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα
υποβληθούν στο ∆ήµο Λαµιέων µέσα σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα
αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου,
τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των µελών της,
καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου της.
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: ∆ήµος Λαµιέων
Τίτλος της σύµβασης: Προµήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων
Καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών):
Στοιχεία του οικονοµικού φορέα:
• επωνυµία,
• διεύθυνση,
• αριθµός τηλεφώνου,
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax),
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΆΡΘΡΟ 12
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
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άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρµόζεται η Σύµβαση της
Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα µε το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισηµείωση –
apostille επί του σώµατος του εγγράφου ή σε πρόθεµα.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
5. Οι εγγυήσεις και οι υπευθύνες δηλώσεις κατατίθενται στο πρωτότυπο.
6.Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα
αποδεικτικά αυτά διατάξεις.
7.Τα αντίγραφα των φύλλων της εφηµερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου απαιτούνται, πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης
πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται
από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή
όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,
δεν απαιτείται για τις υπεύθυνες δηλώσεις θεώρηση
ΆΡΘΡΟ 13
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Στα
στοιχεία αυτά συµπεριλαµβάνονται, ενδεικτικά, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και οι εµπιστευτικές πτυχές
των προσφορών.
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγηση της.
ΆΡΘΡΟ 14
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός έλαβε
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της Προµήθειας και τα συµβατικά στοιχεία
της αντίστοιχης µελέτης.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
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Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, πιστοποιηµένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής µπορούν
να καλούν, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα
σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται
από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη
αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της
σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα
νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν 4250/2014 (A 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση
της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους
όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή
να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της
δηµόσιας σύµβασης.
Πιστοποιηµένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής µπορούν να καλούν, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι υποχρεωτική
για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΆΡΘΡΟ 15
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να αναφέρουν:
•

Την τιµή προσφοράς σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων.

•

το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς ο προµηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς, µέσα
σε χρόνο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, στην επιτροπή του διαγωνισµού
τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
Εάν δεν δοθούν οι διευκρινίσεις αυτές ή αν αυτές που δόθηκαν δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαµηλό επίπεδο της τιµής, η προσφορά απορρίπτεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν 4412/16.
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ΆΡΘΡΟ 16
ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗ
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

ΆΡΘΡΟ 17
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες
από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, µε δυνατότητα
παράτασης για ενενήντα (90) επιπλέον ηµέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα
της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονοµικοί φορείς.
ΆΡΘΡΟ 18
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 01/08/2017 και ώρα 10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
ΆΡΘΡΟ 19
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία που καθορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζοντα ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την
αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα
από το σύστηµα.
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β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα
τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί
στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει
τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνικής Προσφοράς» και µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά του υποφακέλου µε την ένδειξη
«Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής–Τεχνικής Προσφοράς», ανά φύλλο.
Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει
προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων απ΄αυτούς δικαιολογητικών, σε πρακτικό αποσφράγισης
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της.
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους –
σύµφωνα µε τα ισχύοντα– καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις
τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
ε. Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων
παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά
αποδεκτές ή µη», ως προς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και όλα τα ανωτέρω καταχωρούνται στο πρακτικό
αποσφράγισης δικαιολογητικών –τεχνικών προσφορών.
στ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από το
∆ήµο Λαµιέων, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα
εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες –οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων
επί των υποβληθέντων εγγράφων ή δικαιολογητικών και για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχοµένου των
τεχνικών προσφορών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες –οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή
απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως
(αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις –συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται, (βλέπε
και άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης).
ζ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής –τεχνική προσφορά), κατά το
ανωτέρω στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί
κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για
την καθορισθείσα ηµεροµηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
η. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία, η Επιτροπή ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών.
θ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους
υποφακέλους µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν
αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο και µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά των υποφακέλων
αυτών. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι
οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές
κατατάσσονται αποκλειστικά βάσει τιµής.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών δεν γίνεται ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
Οικονοµική Προσφορά. Επίσης οι φάκελοι και οι υποφάκελοι µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής
Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Για όλα τα ανωτέρω η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη της. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε το πρακτικό αυτό για την αποδοχή ή µη
των οικονοµικών προσφορών καθώς και για την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(προσωρινός ανάδοχος).
ι. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από το
∆ήµο Λαµιέων, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα
εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί του
περιεχοµένου των οικονοµικών προσφορών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς,
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις–συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών
που τους ορίζονται, (βλέπε και άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης).
ια. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση
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(µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό στους προσφέροντες, για ενηµέρωση.
ΆΡΘΡΟ 20
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή
αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται, σε σφραγισµένο φάκελο, από τον προσφέροντα εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή, (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο), στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. Από το πρωτόκολλο, ο σφραγισµένος φάκελος των
δικαιολογητικών παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού. Υπεύθυνες
δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους και φέρουν
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν απαιτείται να προσκοµίζονται και σε έντυπη µορφή.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους,
αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του προηγούµενου µήνα από την ηµεροµηνία πρόσκλησης και να είναι
σε ισχύ την ηµέρα υποβολής τους.
Ενδεικτικά, ο σφραγισµένος φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: ∆ήµος Λαµιέων
Τίτλος της σύµβασης: Προµήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων
Καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών):
Στοιχεία του οικονοµικού φορέα:
• επωνυµία,
• διεύθυνση,
• αριθµός τηλεφώνου,
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax),
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν είναι τα εξής:
α. Απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). (Βλέπε και άρθρο 6 παράγραφος 1
της διακήρυξης).
Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
-

οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),

-

οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),
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-

ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών
(ΑΕ),

-

σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου.

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν
τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο
ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που
προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Σε
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να
επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους µέλους ή χώρας, σε ισχύ, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης, στην
περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα
αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,
σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι
επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και
όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την
εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος
στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρηµένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι
ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση.
Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.
γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους µέλους ή χώρας σε ισχύ, από το
οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους µέλους ή χώρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Συγκεκριµένα τα ανωτέρω αναφερόµενα πιστοποιητικά θα τα προσκοµίσουν οι εξής:
Φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Νοµικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
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ε. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου της χώρας εγκατάστασής τους, όπου θα
φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος
των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
στ. Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία
από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.. Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα
επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει
νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα στοιχεία
που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη µορφή και
τον τύπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα
πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α ' 188).
3. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5)
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή
ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
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Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 6 της παρούσας
διακήρυξης), ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης), ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία µαταιώνεται.
4. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών
σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές,
οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Ειδικότερα:
α. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», στην
ηµεροµηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά ο φάκελος
«∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» και οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές,
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού αφού έχει παραλάβει τον ενσφράγιστο φάκελο µε τα
τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά, ο οποίος έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(προσωρινός ανάδοχος), τον αποσφραγίζει και µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που βρίσκονται
µέσα σ΄αυτόν, ανά φύλλο.
γ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους– σύµφωνα µε τα
ισχύοντα.
Για όλα τα ανωτέρω η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη της. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε το πρακτικό αυτό για τη λήψη απόφασης
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την
κατακύρωση της σύµβασης.
δ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από το
∆ήµο Λαµιέων, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά–µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα
εφαρµογής, στον προσωρινό ανάδοχο, για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο προσωρινός ανάδοχος, υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς,
να παρέχει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες
διευκρινίσεις–συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται, (βλέπε και άρθρο 14 της παρούσας
διακήρυξης).
ε. Τα αποτελέσµατα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η
απόφαση µαζί µε όλα τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, αναρτώνται
ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού
µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, για ενηµέρωση. Η απόφαση κατακύρωσης δεν
παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους
προσφέροντες.
Εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής,
η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες
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θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές.
Σύµφωνα µε το άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από
γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, να αποφασίσει, τη µαταίωση της διαδικασίας ή την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας, µε τροποποίηση ή µη των όρων της.

ΆΡΘΡΟ 21
ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της
σύµβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου
20 της παρούσας διακήρυξης, και κατά την σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περιπτ. γ
της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα
µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά
την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το
αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 20
της παρούσας διακήρυξης.

ΆΡΘΡΟ 22
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσας σύµβασης
διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010), «∆ικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σηµειώνεται ότι από 26.06.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
της παρούσας διακήρυξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-374) του
Ν.4412/2016.
Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτηµά του.
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του συστήµατος και την
επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Εάν το
έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά και στη συνέχεια κατατίθεται ή
αποστέλλεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από
την ηλεκτρονική υποβολή.
Ηµεροµηνία άσκησης της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της, εκτός αν
υπάρχει διάσταση µεταξύ του ηλεκτρονικού και του έντυπου κειµένου.
Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο
κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της
κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων σε περίπτωση απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής.
∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει
προσφυγή άλλου προσώπου.
Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, (επιτροπή ενστάσεων), εφαρµοζόµενων κατά τα
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λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Σε διαφορές διεπόµενες από τον παρόντα νόµο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή
εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της
προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται
κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 µέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών
καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 µε την απόφαση του δικαστηρίου. Σε περίπτωση ολικής ή
µερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η
άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών
ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία,
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσµίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο
δικαστήριο µε κάθε πρόσφορο µέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση µη αποστολής
φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο µπορεί να συνάγει τεκµήριο οµολογίας της αναθέτουσας αρχής
για την πραγµατική βάση των ισχυρισµών του αιτούντος. Το ίδιο τεκµήριο µπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει,
όταν έχουν αποσταλεί ορισµένα στοιχεία από την αναθέτουσα αρχή, όµως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή
και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βασίµου των προβαλλόµενων αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται.
Ο αρµόδιος δικαστής ορίζει µε πράξη του την ηµέρα και ώρα εκδίκασης της αιτήσεως, καθώς και την
προθεσµία κλήτευσης. Η ηµεροµηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των τριάντα (30) ηµερών από την
κατάθεση της αιτήσεως, η δε προθεσµία κλήτευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες.

ΆΡΘΡΟ 23
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και
µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 20 της παρούσας διακήρυξης, (άρθρο 80 του Ν. 4412/2016),
έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
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Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, (την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την
προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που
και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον
τα εξής:
-

Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.

-

Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.

-

Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.

-

Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.

-

Την συµφωνηθείσα τιµή.

-

Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.

-

Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.

-

Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.

-

Τον τρόπο παραλαβής.

-

Τον τρόπο πληρωµής.

-

Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.

-

Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.

-

Τις προβλεπόµενες ρήτρες.

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προµήθειας ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από την επιτροπή παραλαβής.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις
και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, σε έγγραφο του ∆ήµου και θα υπογραφεί από το νόµιµο
εκπρόσωπο του αναδόχου και το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τρεις (3)
µήνες και τίθεται σε ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού.
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Η
τροποποίηση της σύµβασης γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.

ΆΡΘΡΟ 24
ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προµήθεια υλικών θα γίνεται τµηµατικά σε θέσεις όπου ορίζεται από
την Ε.Σ.Υ. και την Υπηρεσία, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες.
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Συγκεκριµένα ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τέσσερεις (4) ηµέρες πριν την παράδοση για την ηµέρα και τον
τόπο παράδοσης των υλικών και θα είναι υποχρεωµένος να την εκτελεί το αργότερο στο χρονικό διάστηµα
των τεσσάρων ηµερών, αφαιρουµένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου µετά από γνωµοδότηση της
αρµόδιας επιτροπής είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού
αιτήµατος του προµηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των
συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.
Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές. ∆ηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα
µε τις εκάστοτε ανάγκες, είναι πιθανό να µη χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους οι
εκτιµώµενες ως µέγιστες ποσότητες ανά είδος. Συνεπώς, σε περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου ή ενός
µέρους της αναγραφόµενης στη σύµβαση ποσότητας ενός είδους, εφόσον οι ανάγκες επιβάλλουν ότι
δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιµώµενης ως µέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο
ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό.
ΆΡΘΡΟ 25
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής.
Ειδικότερα ο ποιοτικός έλεγχος θα περιλαµβάνει µακροσκοπική δειγµατοληπτική εξέταση. Η παραλαβή των
ποσοτήτων του υλικού προµήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται
µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο.
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Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια
την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που
ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης
του υλικού. Αν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από
την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστηµα
από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην
Επιτροπή.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια,
µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής
που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο
208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση
του αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή
της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό
2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση
που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί
στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής,
µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση
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τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΆΡΘΡΟ 27
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της
αρµόδιας επιτροπής:

•
•

εφόσον δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίστηκε µε ειδική
πρόσκληση,
εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε
αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:

•
•

Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, η οποία υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης
της σύµβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 αυτού.
ΆΡΘΡΟ 28
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τµηµατικές, και οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές µετά την ολοκλήρωση των
παραδόσεων και την τιµολόγηση αυτών.
Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής παράδοσης, µετά την οριστική παραλαβή και
τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια
επιτροπή.
Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος από την Οικονοµική Υπηρεσία
του ∆ήµου στο όνοµα του προµηθευτή, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017. Το χρηµατικό ένταλµα θα συνοδεύεται από όλα τα νόµιµα
δικαιολογητικά, το τιµολόγιο και το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που θα εκδίδει
η αρµόδια επιτροπή. Η πληρωµή θα γίνεται από την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου, εντός δύο (2) µηνών από
την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Η έκδοση και
υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής.
Σε περίπτωση που η πληρωµή καθυστερήσει πέραν των προθεσµιών που ορίζει η υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του
άρθρου πρώτου του Ν 4152/13, ο ∆ήµος καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους υπερηµερίας, χωρίς να
απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Κατά τα λοιπά για τον τρόπο
πληρωµής ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
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ΆΡΘΡΟ 29
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν, µε βάση τις
κείµενες διατάξεις, κατά την ηµεροµηνία πληρωµής του, συµπεριλαµβανοµένης της κράτησης 0,06% υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.3
του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.
ΆΡΘΡΟ 30
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 31
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
-

Έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα ∆ικηγόρων
ή
Έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης
του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή
Έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από
ορκωτούς µεταφραστές του Ν. 3712/2008 ή από πτυχιούχους µεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστηµίου
ΆΡΘΡΟ 32
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).

ΆΡΘΡΟ 33
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις
διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 34
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (www.diavgeia.gov.gr), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν 3861/10, (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων του άρθρου 11 του Ν
4013/11.
Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί εφάπαξ:
•

στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά,
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•

στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης

•

σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες ( ή ειδικές ∆ηµοπρασιών)

•

σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού

•

σε µια εβδοµαδιαία του Νοµού.

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος,
ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα
καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων του άρθρου 11 του Ν 4013/11. Τέλος
το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και
συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.lamia.gr
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 35
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του νόµου
4412/16 καθώς και οι λοιπές διατάξεις που µνηµονεύονται στο προοίµιο της διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο
Αστικός Κώδικας.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. 301/13-06-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2017

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕ∆ΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Φ.Π.Α. 24 %
Σύνολο προϋπολογισµού:

Μελετητής:

362.880,00 €
87.091,20 €
449.971,20 €

Ευθυµία Καραγκούνη

Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

ΛΑΜΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
449.971,20€ (µε ΦΠΑ 24%)

ΠΡ/ΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
ΧΡΗΜ/ΣΗ:

2017
∆.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή έργου
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού (πλαστικού) χλοοτάπητα
εµβαδού 21.000 τ.µ., για τρία γήπεδα ποδοσφαίρου που βρίσκονται στην πόλη της Λαµίας (γήπεδο
Καλυβίων - διαστάσεων αγων. χώρου 64,00µ. χ 100,00µ., το γήπεδο στα Γαλανέϊκα - διαστάσεων
αγων. χώρου 64,00µ. χ 100,00µ. και το γήπεδο στο Καλαµάκι Λαµίας - διαστάσεων αγων. χώρου
64,00µ. χ 100,00µ.

του ∆ήµου Λαµιέων.

Τα απαιτούµενα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα περιγράφονται αναλυτικά
στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα µελέτη. Η τοποθέτησή του θα γίνει σε ήδη
διαµορφωµένη επιφάνεια των γηπέδων (υπόβαση) έπειτα από συνεννόηση µε τον προµηθευτή.
Όλες οι εργασίες τοποθέτησης του χλοοτάπητα θα γίνουν µε την επίβλεψη της ∆/νσης Υποδοµών
& Τεχνικών Έργων, για έντεχνη και καλή εκτέλεση.
O προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 449.971,20 € (µε ΦΠΑ 24%) και
χρηµατοδοτείται από ∆ηµοτικούς Πόρους µε υπάρχουσα πίστωση 450.000,00 € και µε κωδικό Κ.Α.
30.7135.0019.

Σκοπιµότητα-Επιτελεστικότητα

Ο συνθετικός χλοοτάπητας δηµιουργήθηκε από την ανάγκη να µειωθεί το κόστος των
γηπέδων µε φυσικό γκαζόν. Έχει µικρότερα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης και πολλαπλάσιες ώρες
λειτουργίας από το φυσικό χόρτο. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε οποιαδήποτε επίπεδη
επιφάνεια.
Το χρώµα του συνθετικού χλοοτάπητα είναι το πράσινο (δίχρωµο) του φυσικού χόρτου και
δεν επηρεάζεται από τις υπεριώδεις ακτίνες. Εξασφαλίζεται άµεση απορροή των όµβριων µέσω ενός
συστήµατος οπών που υπάρχουν στο κάτω µέρος του χαλιού, µε αποτέλεσµα το γήπεδο να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια είτε αµέσως µετά τη βροχή.
Λόγω της ειδικής κοκκοµετρίας της άµµου µε την οποία γεµίζεται ο συνθετικός χλοοτάπητας
το γήπεδο δεν λασπώνει µετά την βροχή. Θερµοκρασιακές µεταβολές δεν το επηρεάζουν. Σε αντίθεση
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µε το φυσικό χόρτο δεν χρειάζεται συντήρηση (80-90% λιγότερα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης)
και κατά συνέπεια το γήπεδο µπορεί να χρησιµοποιείται συνεχώς.

Λαµία 12.05.2017
H Συντάκτρια

Ευθυµία Καραγκούνη
Πολιτικός Μηχανικός

2
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

8/2017

ΕΡΓΟ:

ΠΡ/ΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ

449.971,20€ (µε ΦΠΑ 24%)
2017
∆ηµοτικοί Πόροι

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα εµβαδού
21.000,00 τ.µ., σε τρία γήπεδα ποδοσφαίρου του ∆ήµου Λαµιέων (Γήπεδο ποδοσφαίρου Καλυβίων, Γήπεδο
ποδοσφαίρου στα Γαλανέϊκα, Γήπεδο ποδοσφαίρου Καλαµακίου) του ∆ήµου Λαµιέων.
Ο συνθετικός (πλαστικός) χλοοτάπητας θα πρέπει να πληρεί τις γενικές απαιτήσεις για ποιότητα και
αξιοπιστία και να είναι σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η εταιρία κατασκευής του θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, ευρέως γνωστή και ο εκπρόσωπος αυτής θα
φέρει επίσηµα έγγραφα της εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στην παρούσα προµήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ, οι διεθνείς
ISO, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστηµα του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να συνοδεύεται από
τα ακόλουθα πιστοποιητικά και ο κάθε υποψήφιος να τα προσκοµίζει µε την τεχνική του προσφορά επί
ποινή αποκλεισµού:
> Έκθεση αποτελεσµάτων εργαστηριακών δοκιµών ελέγχου από εγκεκριµένο από την FIFA
εργαστήριο διενέργειας των απαιτούµενων δοκιµών
> Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 και ISO 14001:2004 του οίκου παρασκευής του συνθετικού
χλοοτάπητα.
> Πρωτότυπη βεβαίωση του παραγωγού οίκου σχετικά µε την προµήθεια του προσφερόµενου
συστήµατος για το συγκεκριµένο έργο.
> Πρωτότυπη
πιστοποίηση
της
εργοληπτικής
επιχείρησης
εφαρµογής
του
συνθετικού
χλοοτάπητα από τον παραγωγό οίκο.
> Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 της εργοληπτικής επιχείρησης εφαρµογής του συνθετικού
χλοοτάπητα.
> Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
> Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον επτά ετών για τα υλικά και την εργασία και την διατήρηση των
λειτουργικών χαρακτηριστικών από τον παραγωγό και τον πιστοποιηµένο εφαρµοστή.
> Κατάλογος ποδοσφαιρικών γηπέδων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα στα οποία έχει
τοποθετηθεί ο προσφερόµενος συνθετικός χλοοτάπητας σε αντίστοιχες µε το παρόν έργο
περιπτώσεις (τριετής τουλάχιστον εµπειρία παρόµοιων έργων).
> Όλα τα υλικά της κατασκευής θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τα Eναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN).
> Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του τεχνητού χλοοτάπητα.
> Ο κατασκευαστής να είναι προτιµώµενος από τη FIFA (FIFA PREFERRED PRODUCER).
> Το σύστηµα(υπόστρωµα, χλοοτάπητας, πλήρωση µε χαλαζιακή άµµο) να είναι πιστοποιηµένο και να έχει
κριθεί κατάλληλο και για FIFA QUALITY και για FIFA QUALITY PRO
> Να υπάρχουν αποτελέσµατα εργαστηρίου (test report) σύµφωνα µε το νέο εγχειρίδιο της FIFA του 2015
(new FIFA manual 2015)
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> Υπεύθυνη δήλωση ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούµενες ποσότητες υλικών για την
εκτέλεση της προµήθειας και των απαιτούµενων για την ολοκλήρωση της εργασιών, σύµφωνα µε την
τεχνική τους προσφορά, χωρίς να δικαιούνται να ζητήσουν µετά την ανάθεση ή κατά τη διάρκεια της
κατασκευής την αλλαγή ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού µε την αιτιολογία ότι δεν τα βρίσκουν
στην αγορά ή ότι δεν παράγονται πλέον.
> Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα.
> Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της FIFA, όπως αυτές
αναφέρονται στο τεύχος FIFA GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES ή FIFA Quality Concept for football turfs,
Handbook of Requirements, ισχύουσα έκδοση.
> Ένα (1) δείγµα του προσφερόµενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20εκ. x 20εκ. και ένα
δείγµα από τα υλικά πλήρωσης , 30ml (περίπου) χαλαζιακή άµµο και 30ml (περίπου) ελαστικού τρίµµατος.
> Ο κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα επισκεφθεί οπωσδήποτε τα γήπεδα ποδοσφαίρου που αναφέρονται
στην τεχνική έκθεση και βρίσκονται στην πόλη της Λαµίας, προκειµένου να λάβει γνώση των τοπικών
συνθηκών και θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών
και αναλαµβάνει να παραδώσει και να τοποθετήσει πλήρως και σωστά τον προς προµήθεια συνθετικόπλαστικό χλοοτάπητα.

Κατά τα υπόλοιπα, ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που
αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη. Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού συνθετικού
χλοοτάπητα, σύµφωνου µε τις προδιαγραφές της FIFA, για τα γήπεδα που αναφέρονται στην τεχνική
έκθεση και αφορούν το ∆ήµο Λαµιέων.
Το προς προµήθεια είδος θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και
εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Οι ποσότητες του προς προµήθεια είδους, είναι υπολογισµένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις
υπάρχουσες ανάγκες του γηπέδου.
Ο όρος συνθετικός χλοοτάπητας όπου αναφέρεται παρακάτω περιγράφει νήµατα πολυαιθυλενίου που
προσοµοιάζουν µε φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε µια ειδική βάση, µη περιλαµβανοµένων των
υλικών πλήρωσης. Η βάση του συνθετικού
χλοοτάπητα θα είναι διπλή αποτελείται από 100%
πολυπροπυλένιο µε δυνατότητα αποστράγγισης υδάτων (βάρος υπόβασης ανά τ.µ. τα 215
gr/m2(επιτρέπονται αποκλίσεις της τάξης του 5%) µε επένδυση από δύο συστατικών πολυουρεθάνη µε
βάρος ανά τ.µ. τα 800 gr/m2 ). (επιτρέπονται αποκλίσεις της τάξης του 10%)
Τα υλικά πληρώσεως θα είναι χαλαζιακή άµµος και ελαστικό τρίµµας µείγµατος καθαρού- ελαστικού. Θα
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές της FIFA (Quality Concept for
Football Turfs, Handbook of requirements, ισχύουσα έκδοση).
Επιστρώση µε ελαστικοσυνθετικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, µε ελαστική υπόβαση από ίνες θυσανωτές,
πάχους πέλους 60χιλ, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα",
επικολλούµενου µε συµβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα.
Αναλυτικότερα , οι ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει
επί ποινή αποκλεισµού να πληρούν τουλάχιστον τα παρακάτω:

Συνθετικός Χλοοτάπητας
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Tύπος (δοµή) ίνας

Μονόφυλλο (Το προϊόν (ίνες συνθετικού χλοοτάπητα) να έχει
τουλάχιστον δύο διαφορετικού σχήµατος (τοµή) τµήµατα - το ένα
τµήµα να έχει πάχος ίνας τουλάχιστον 430 micron και το άλλο
τουλάχιστον 300 micron)

Αντοχή νήµατος

12.400 dtex ( +/- 5%)
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Σύνθεση ίνας

100% Πολυαιθυλένιο

Ελάχιστο πάχος ίνας

430/300 micron

Ύψος πέλους

60 mm Μέθοδος παραγωγής (DIN 61151)

Αριθµός Κόµπων ανά τ.µ.

8.000 ( +/- 5%)

Ελάχιστο ολικό βάρος ινών

1.300 gr/m2 ( +/- 5%)

Ελάχιστο συνολικό βάρος τάπητα

2.200 gr/m2 ( +/- 5%)

∆ιαπερατότητα νερού (ΕΝ 12616)

360 L/H

Χρώµα

∆ίχρωµο (ανοιχτό και σκούρο πράσινο)

Υπόστρωµα

Ιστός υποστρώµατος ∆ιπλός πολυπροπυλενίου πρωτογενούς
µε βάρος υπόβασης 215 gr/m2 (±5%) µε επένδυση από PU
µε βάρος 800 gr/m2 (±10%)

Υλικά πλήρωσης
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Χαλαζιακή άµµος

Κόκκοι ελαστικού

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
εξαιρετικά στρογγυλή και άνυδρη στην διάρκεια της τοποθέτησης
διαµέτρου ύψους και βάρους, όπως περιγράφεται στο
πιστοποιητικό ελέγχου του συγκεκριµένου τάπητα από το
εξουσιοδοτηµένο εργαστήριο της FIFA [20κιλών/τ.µ.]
ελαστικό τρίµµα µείγµατος καθαρού - ελαστικού (απαλλαγµένου
από οποιοδήποτε ξένο σώµα)διαµέτρου όπως περιγράφεται στο
πιστοποιητικό ελέγχου του συγκεκριµένου τάπητα από το
εξουσιοδοτηµένο εργαστήριο της FIFA. Εάν δεν περιγράφονται τα
παραπάνω το ελαστικό τρίµµα είναι διαµέτρου 0,3 -2,5 mm και
ύψους 15-20 mm πάνω από την στρώση της άµµου.

Υλικά γραµµογράφησης
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συνθετικός χλοοτάπητας ίδιων
προδιαγραφών (όπως ανωτέρω) σε
λωρίδες πλάτους 10εκ χρώµατος
λευκού

Η ένωση των τεµαχίων γραµµογράφησης και υπόλοιπου
χλοοτάπητα θα γίνει µε χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας,
ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες και
γήρανση, όµοια µε τα τεµάχια χλοοτάπητα ή θα είναι
ενσωµατωµένη από τον κατασκευαστή στο χλοοτάπητα

Ταινία συγκόλλησης

ελάχιστου πλάτους 30 εκατ.

Κόλλα συγκόλλησης

PU δύο συστατικών

Επισηµαίνεται ότι το συνολικό πάχος της άµµου και του ελαστικού τρίµµατος, πρέπει να είναι τέτοιο ώστε
να αφήνει ελεύθερο ύψος ίνας 12-15mm.
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Τα παραπάνω υλικά πληρώσεως επιβάλλεται να διαστρωθούν κάτω από ξηρές καιρικές συνθήκες. Ο
συνθετικός χλοοτάπητας, όσον αφορά τοπ προϊόν και την τοποθέτησή του µαζί µε την γέµισή του, θα
πρέπει νε εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του τεύχους "Ο∆ΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ FIFA", δηλαδή το
εργαστηριακό test) , πλήρως τοποθετηµένο στο γήπεδο.

Η προµήθεια και τοποθέτηση του ελαστικοσυνθετικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, προϋποθέτει την
έγγραφη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας, κατόπιν έγκρισης των σχετικών πιστοποιητικών και
του δείγµατος, τα οποία θα κατατεθούν εγκαίρως στην Υπηρεσία.
Θα πρέπει, δεκαπέντε µέρες πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση του συνθετικού
χλοοτάπητα, να υποβληθεί στην υπηρεσία µας εγχειρίδιο µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
εγκατάστασης και συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα που θα είναι επίσηµο αντίγραφο του
κατασκευαστή στην Ελληνική γλώσσα. Ο κατασκευαστής του υλικού θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος
κατά ISO 9001 και να έχει εκτελέσει παρόµοια έργα τα τελευταία τρία χρόνια, που θα αναγράφονται σε
σχετικό πίνακα ο οποίος θα υποβληθεί στην υπηρεσία. Η εγκατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει
παρουσία εκπροσώπου κατασκευαστή και κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την µακρόχρονη συνοχή των
ενώσεων δηλ. τα φύλλα θα συρραφτούν µεταξύ των και θα τοποθετούνται κατά τη µικρή διάσταση του
γηπέδου. . Γραµµογράφηση γραµµών µε βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. Έγγραφο παροχής εγγύησης
από τον κατασκευαστή οίκο του τεχνικού χλοοτάπητα από εφτά (7) χρόνια και πάνω.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια του ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, οι
λωρίδες τερµάτων, η ειδική κόλλα, η µεταφορά, η τοποθέτηση, η γραµµογράφηση σύµφωνα µε τις
ισχύουσες προδιαγραφές και παράδοση πλήρως περαιωµένης εργασίας έτοιµο προς χρήση.
ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Κάθε προσφερόµενος τύπος υλικού θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης CE, EN, ,
κ.λπ.όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής
προσφοράς και το φάκελο µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να
προσκοµίσει και φάκελο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που προσφέρει. Οφείλει επίσης να
αναφέρει και τη χώρα προέλευσης των υλικών καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής τους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των προς προµήθεια υλικών θα γίνεται τµηµατικά σε χρόνο και σε ποσότητα που θα
καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η προθεσµία ολοκλήρωσης της προµήθειας ορίζεται σε τρείς (3) µήνες
από την υπογραφή της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται στα γήπεδα που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση (αφού έχει
εγκριθεί το προσκοµισθεί υλικό βάση των άρθρων 2 και 3) από αρµόδια επιτροπή, παρουσία του αναδόχου,
εάν αυτός το επιθυµεί, η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά την
υπογραφή της σύµβασης. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σύµβαση. Λόγω της φύσης της προµήθειας ο έλεγχος θα είναι κύρια
ποσοτικός, ενώ η κατάσταση και η ποιότητα των παραλαµβανοµένων υλικών θα ελέγχεται µακροσκοπικά
και δειγµατοληπτικά. Τελικό έλεγχο της ποιότητας των υλικών συνιστά η εγκατάστασή και έναρξη
λειτουργίας αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την
αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά µε την
εκτέλεσή της.
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία ή βλάβη που θα
προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού
έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
Με γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να γίνει
αντικατάσταση ακατάλληλων ή ελαττωµατικών υλικών.

Λαµία, 12.05.2017
Η µελετήτρια µηχανικός

Λαµία, 12.05.2017
Η προϊστ/νη τµήµατος Κτιριακών
Έργων και κοινοχρήστων χώρων

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ M.Sc.

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Αρχιτ. Μηχανικός

Λαµία, 12.05.2017
Ο ∆ιευθ. Υ.Τ.Ε.

ΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
449.971,20€ (µε ΦΠΑ 24%)

ΠΡ/ΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2017

2017
∆.Π.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια πλαστικού
χλοοτάπητα

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

M2

21.000

17,28

362.880,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΟ:

Λαµία,12.05 .2017
Η µελετήτρια µηχανικός

Λαµία, 12.05.2017
Η προϊστ/νη τµήµατος Κτιριακών
Έργων και κοινοχρήστων χώρων

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ M.Sc.

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Αρχιτ. Μηχανικός

362.880,00
87.091,20
449.971,20

Λαµία,12.05.2017
Ο ∆ιευθ. Υ.Τ.Ε.

ΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2017

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
449.971,20€ (µε ΦΠΑ 24%)

ΠΡ/ΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
ΧΡΗΜ/ΣΗ:

2017
∆.Π.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ.1 Προµήθεια πλαστικού χλοοτάπητα
Η προµήθεια του συνθετικού (πλαστικού) χλοοτάπητα περιλαµβάνει την προµήθεια του υλικού, την
µεταφορά του µε οποιοδήποτε µέσο επί τόπου των γηπέδων (το οποίο έχει διαµορφωθεί) στην πόλη της
Λαµίας, την τοποθέτηση του και την παράδοσή του έτοιµου για χρήση, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
Τιµή ανά m2

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (17,28€)

Λαµία, 12 . 05 .2017
Η µελετήτρια µηχανικός

Λαµία, 12.05.2017
Η προϊστ/νη τµήµατος Κτιριακών
Έργων και κοινοχρήστων χώρων

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ M.Sc.

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Αρχιτ. Μηχανικός

Λαµία, 12.05.2017
Ο ∆ιευθ. Υ.Τ.Ε.

ΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
449.971,20€ (µε ΦΠΑ 24%)

ΠΡ/ΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2017

2017
∆.Π.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια πλαστικού
χλοοτάπητα

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

M2

21.000

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΟ:

Λαµία, 12 . 05 .2017
Η µελετήτρια µηχανικός

Λαµία, 12. 05.2017
Η προϊστ/νη τµήµατος Κτιριακών
Έργων και κοινοχρήστων χώρων

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ M.Sc.

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Αρχιτ. Μηχανικός

Λαµία, 12 .05.2017
Ο ∆ιευθ. Υ.Τ.Ε.

ΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξης
-

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-

URL της ΕΕ

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Δήμος Λαμιέων
Χώρα:

Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Τίτλος:

Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων
Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού (πλαστικού) χλοοτάπητα εμβαδού

21.000 τ.μ., για τρία γήπεδα ποδοσφαίρου που βρίσκονται στην πόλη της Λαμίας
-1-
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(γήπεδο Καλυβίων - διαστάσεων αγων. χώρου 64,00μ. χ 100,00μ., το γήπεδο
στα Γαλανέϊκα - διαστάσεων αγων. χώρου 64,00μ. χ 100,00μ. και το γήπεδο

στο Καλαμάκι Λαμίας - διαστάσεων αγων. χώρου 64,00μ. χ 100,00μ. του Δήμου
Λαμιέων.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
Η αρ. πρωτ. διακήρυξη: 36348/14-06-2017

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-

Οδός και αριθμός:
-

Ταχ. κωδ.:
-

Πόλη:
-

Χώρα:
---

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-

Ηλ. ταχ/μείο:
-

Τηλέφωνο:
-

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι

-2-
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-

s

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα

Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι

-3-
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• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

-4-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
Όνομα
-

Επώνυμο
-

Ημερομηνία γέννησης
-

Τόπος γέννησης
-

Οδός και αριθμός:
-

Ταχ. κωδ.:
-

Πόλη:
-

Χώρα:
---

Ηλ. ταχ/μείο:
-

Τηλέφωνο:
-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται

-5-
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες

που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,

καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή

τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε

τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και

-6-
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Διαφθορά

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3

της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

-8-

17PROC001578664 2017-06-23

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Απάτη

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα

με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
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❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
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μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---

Ενεχόμενο ποσό
-

---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---

Ενεχόμενο ποσό
-

---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του

στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του

στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Πτώχευση

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Αφερεγγυότητα

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
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❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-21-
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Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης

σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος

μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας

2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή

τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο
οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,

όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του

παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς

τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-

Τόπος
-

Υπογραφή
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